
ВОЛОДИМИР БЄЛЬСЬКИЙ: 
«ОСТАННЯ ПЛІТКА ПРО 
КРИМ: ТАТАРИ ЇДУТЬ 
ДЕСТАБІЛІЗОВУВАТИ ВОЛИНЬ»
Колишній прес-секретар колишнього Луцького 
міського голови Бєльський нині працює у Кримському 
басейному управлінні водних ресурсів, провадить тут 
пропагандистську та роз’яснювальну роботу із захисту та 
раціонального використання води на півострові. 
Розмова з ним вийшла доволі контраверсійною 
з огляду на усталені в нас уявлення про нинішню 
ситуацію в Криму.

УРЯДОВА ПОСТАНОВА 
ЗАПРОВАДЖУЄ В УКРАЇНІ 
РЕЖИМ ЖОРСТКОЇ ЕКОНОМІЇ
Краще пізно, ніж ніколи – це перша реакція працівників 
фінансових управлінь та казначейств у регіонах 
після ознайомлення з урядовою постановою №65 
від 1 березня 2014 року.  Бюджет справді фактично 
в колапсі, зростання економічної активності у стані 
війни та окупації частини країни справді очікувати не 
варто, тому перше, що зробив новий уряд, – економія 
наявного ресурсу. Тим більше, що тут, з огляду на факти, 
які відкрила країні революція, 
є де розгулятися.

ПРИМАРНІ ПЕРСПЕКТИВИ 
БУДИНКУ ОФІЦЕРІВ
У САМІСІНЬКОМУ ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА 
ГИНЕ ОРИГІНАЛЬНА ПАМ’ЯТКА 
АРХІТЕКТУРИ
Приміщення гарнізонного Будинку офіцерів, що на 
вулиці Винниченка в центрі Луцька, має усі шанси стати 
історичною руїною. З року в рік на реконструкцію будівлі не 
знаходять коштів. І, схоже, нинішні перспективи лишаються 
невтішними.стор. 8 стор. 10 стор. 4

стор. 7
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ЛИЖНИЦЯ ЛИЖНИЦЯ 
З ВОЛИНІ З ВОЛИНІ 
ПІДКОРЮЄ ПІДКОРЮЄ 
ПАРАЛІМПІАДУ ПАРАЛІМПІАДУ 
В СОЧІВ СОЧІ стор. 3

У складний постреволюційний період 
ніхто у владі не наважується брати на 
себе відповідальність за ухвалення 
непопулярних рішень.
Призначення Пустовіта волинським 
губернатором частково стало 
несподіванкою навіть для самого Григорія 
Олександровича. Багато хто вважає його 
кандидатуру компромісною фігурою. 
Головним козирем нового губернатора 
при призначенні стала його нерішучість та 
відсутність неприхованих амбіцій.
«Вічно тимчасовий» – так можна 
охаразтеризувати рух Пустовіта кар’єрними 
сходинками.

ВОЛИНСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ ВОЛИНСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ 
ЖУВАННЯ ШМАРКЛІВ,ЖУВАННЯ ШМАРКЛІВ,  

АБО ПОВЗАННЯ АБО ПОВЗАННЯ 
ПО ВЕРТИКАЛІПО ВЕРТИКАЛІ
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ЗАГИНУВ 
НАЧАЛЬНИК 
ЯГОДИНСЬКОЇ 
МИТНИЦІ  

Начальник Ягодинської 
митниці Дмитро Поліщук 

загинув у автомобільній 
аварії на Черкащині. 

Чоловік помер на 
місці страшної 

пригоди.
За повідомлен-

ням черкаських 
правоохоронців, аварія трапилася ввечері 10 бе-
резня на 149-му кілометрі автодороги Київ-Одеса, 
біля міста Жашків.

51-річний Дмитро Поліщук був пасажиром 
«Тойоти-Кемрі», якою керував 37-річний житель 
Одеси. Іномарка зіткнулася з «Фольксваген Т4», 
яким кермував 33-річний житель села Литвинівка 
Жашківського району.

Аварія сталася, коли «Фольксваген Т4» вико-
нував розворот і не надав переваги в русі «Тойоті-
Кемрі». У результаті водій «Тойоти» отримав 
черепно-мозкову травму, забійні рани тулуба та 
кінцівок. Дмитро Поліщук отримав смертельну 
травму і помер на місці аварії.

Водій «Фольксвагена» отримав черепно-
мозкову травму, забійні рани тулуба. У його 
пасажирки, восьмирічної жителька села Литви-
нівка, лікарі діагностували забій головного мозку 
тяжкого ступеню.

НОВИМ ГОСПОДАРЯМ  
ОФІСУ КПУ СВІТИТЬ 
КРИМІНАЛ
Луцька міліція відкрила кримінальне 
провадження за фактом перебування 
невідомих осіб у приміщенні офісу 
обласного осередку Комуністичної 
партії України. 

Як повідомили у прес-службі волинської мілі-
ції, такі дії кваліфікуються як самоправство, про 
що йдеться у статті 356 Кримінального кодексу 
України.

Відтак невідомим націоналістам, які з 19 
лютого цілодобово контролюють офіс КПУ на 
вулиці Ковельській, загрожує щонайбільше арешт 
строком до трьох місяців. 

 ЧЕРВОНЕ ПОЛУМ’Я

 ДОТИСЛИЛЮСТРАЦІЯ

КРЕАТИВ

ДОКУМЕНТ
ВТРАТА

ХИТКИЙ СТІЛЕЦЬ 
ГЕНДИРЕКТОРА

ЛУЦЬК ПОКРОЇЛИ НА ЗОНИ
В

Генерального директора 
Волинської обласної державної 
телерадіокомпанії Ольгу Куліш хочуть 
позбавити посади. Про це йдеться 
у зверненні громадських діячів і 
журналістів до губернатора Волині 
Григорія Пустовіта. 

В очільника області просять на-
правити відповідне подання у Дер-
жавний комітет із питань телебачен-
ня і радіомовлення. 

Вимогу звільнити Ольгу Куліш 
аргументують тим, що Волинська 
ОДТРК неповно й упереджено ви-
світлювала найважливіші суспіль-
ні події в державі – Євромайдан. 
Йдеться також і про замовчування 
інформації. 

«Від початку подій Майдану і 
до 20 лютого 2014 року Волинська 
ОДТРК підтримувала провладну 
позицію та подавала точки зору зде-
більшого членів Партії регіонів. По-
рушення головних засад журналісти-
ки та маніпулювання інформацією в 
політичних цілях, що спостерігались 
у Волинській ОДТРК, є неприпусти-

мими ні з точки зору журналістики, 
ні з точки зору людського ставлення 
до подій, які розгорталися. Відпо-
відальність за це несе керівництво 
ВОДТРК, яке має бути звільнене», – 
йдеться у зверненні. 

Громадські діячі й журналісти на-
полягають на тому, щоб призначення 
нового керівника відбувалось за по-
годженням із колективом телерадіо-
компанії та активною громадськістю. 

«Також вважаємо за необхідне 
створити при ВОДТРК Громадську 
раду, що займатиметься громад-
ським контролем діяльності телера-
діокомпанії», – сказано в документі. 

ЗАГИН
ННННННННАЧА
ЯГОД
МИТН

Начальник
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загину
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п
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Резюме надсилати на 
електронну адресу: 

hroniky@gmail.com.

Газета
шукає шукає 

на постійну на постійну 
роботу роботу 

спеціаліста спеціаліста 
з реклами з реклами 

РЕВОЛЮЦІОНЕРИ 
ФІЛЬТРУЮТЬ МІЛІЦІЮ
Ірина КАЧАН

Новопризначений начальник волинської 
міліції Віктор Швидкий 12 березня написав 
рапорт на звільнення. А лишень 7 березня 
його призначили на цю посаду.

У рапорті Швидкий попросив міністра МВС 
Арсена Авакова звільнити його із займаної 
посади і з органів внутрішніх справ за власним 
бажанням заради «зняття суспільної напруже-
ності в області». 

Проти призначення генерала Віктора 
Швидкого висловилися чи не усі революційні 
середовища на Волині – «Правий сектор», «Ав-
томайдан», «Самооборона», «Спілка ветеранів 
Афганістану», «Ніхто крім нас». 

Громадські активісти закидають генералу, 
що той, очолюючи управління МВС в 2005-2007 
роках, працював погано. Більше того, Швидкого 
звинувачують в покриванні злочинів правоохо-
ронців, у службовій недбалості.

Разом з тим революціонери поки не воюють 
із новим-старим начальником управління СБУ 
в області Володимиром Мельниковичем, якого 
повернули на посаду 5 березня, звільнивши 
Юрія Гетала. Як відомо, Мельникович очолював 
волинське управління СБУ з березня 2010 року 
до лютого 2014 року. 

Анна РОСТОВА 
иконавчий комітет 
Луцькради затвердив 
план зонування міста, 

який має на меті спростити 
будівельні процедури. 

Відповідне рішення комітет 
ухвалив 11 березня. План розро-
бляв ДП УДНДІПМ «Діпроміс-
то» ім. Ю.М. Білоконя на основі 
Генерального плану міста. 

«План зонування – це ме-
ханізм реалізації Генерального 
плану міста. Якщо Генплан ді-
лить місто чітко на зони, де є 
промислові, де є багатоповер-
хові забудови, індивідуально-
го будівництва, рекреація, то 
план зонування розшифровує 
ці зони більш детально і уточ-
нює їх», – зазначив начальник 

управління містобудування та 
архітектури міськради Леонід 
Герасимюк.

Головний архітектор каже, 
що такий документ дасть мож-
ливість спростити інвестиції в 
будівництво, механізм затвер-
дження проектної документації 

і привести в законодавче поле 
видавання містобудівних умов. 
У подальшому місто потребує 
розробки детального плану 
території, який буде ще більш 
уточнювати забудову.

План показує зону шкідли-
вого впливу, зелені зони, про-

мислові, житлових забудов. Він 
стане основою для винесення 
земельних ділянок на продаж. 
Інвестор зможе побачити, для 
яких цілей він зможе викорис-
товувати ділянку. 

Стосовно тих власників, які 
вже придбали землю під одну 
ціль, а план передбачає іншу, 
то чиновники обіцяють комп-
ромісне залагодження таких 
ситуацій. 

«План дає механізм експлу-
атації і утримання в належно-
му стані таких об’єктів, які не 
потрапляють у потрібну зону. 
Якщо об’єкт промисловий діє у 
житловій зоні, то цей документ 
не забороняє його експлуата-
цію, але обмежує його в розши-
рені, збільшені потужностей», 
– додає головний архітектор. 

Як повідомляє сайт міськради, 
відеоролик має викликати позитивні 
емоції та враження, представляти 
обличчя Луцька, що супроводжуватиме 
бажання потенційних туристів 
відвідати місто, а лучани ще більше 
гордитимуться ним.

Кінцевий термін подання робіт на 
участь у конкурсі – 20 червня 2014 року. 
Конкурс проходитиме у два етапи: І етап – з 
15 березня до 15 червня – передбачає пере-
вірку матеріалів на відповідність технічним 
вимогам до конкурсних робіт, ІІ етап – з 20 
червня до 20 липня 2014 року – громадське 
голосування за конкурсні роботи у мережі 
Інтернет.  

Переможця конкурсу нагородять на 
День міста грошовою премією з місь-
кого бюджету (3 тис. грн), а відеоролик 

ЛУЧАН ЗАПРОШУЮТЬ СТВОРИТИ 
НАЙКРАЩЕ ВІДЕО ПРО МІСТО
ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА ОГОЛОСИЛА КОНКУРС НА 
КРАЩИЙ ПРОМОЦІЙНИЙ ВІДЕОРОЛИК МІСТА
використовуватимуть в рекламних, про-
моційних та інших заходах, спрямова-
них на формування позитивного іміджу 
міста Луцька в Україні та за кордоном, 
популяризації культурного, соціально-
економічного, наукового та туристичного 
потенціалу міста.

Кожен учасник може подати необме-
жену кількість відеороликів. У конкур-
сі можуть взяти участь як фізичні, так і 
юридичні особи, участь – безплатна. До 
конкурсних робіт обов’язково потрібно 
додати конверт або надіслати текстовий 
файл з відомостями про автора, що вклю-

чають: прізвище, ім’я, по батькові, вік, 
місце роботи (навчання), місце прожи-
вання, контактні телефони та електронну 
адресу. 

Роботи потрібно надіслати або по-
дати у вигляді відеофайлів, записаних на 
цифрові носії, за адресою: 43025, м. Луцьк, 
вул. Богдана Хмельницького, 21, каб. 301 
(управління туризму та промоції міста 
Луцької міської ради) або ж надіслати на 
електронну скриньку  lutsktourism@gmail.
com. Додаткову інформацію щодо конкур-
су можна отримати за телефонами: 777956, 
777924.
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ОГОЛОСИЛИ 
КОНКУРС НА 
НАЙКРАЩИЙ 
ПРОЕКТ ЗНАКА 
ГЕРОЯМ МАЙДАНУ 

Анна РОСТОВА

Луцька міська рада оголосила 
конкурс на найкращу проектну 
пропозицію спорудження на 
меморіалі Вічної Слави в Луцьку 
пам’ятного знака Волинським 
героям Майдану. 

Відповідне рішення ухвалив ви-
конком міськради 11 березня. 

Конкурс проводиться до 10 червня 
2014 року. Згідно з положенням, пере-

можцю конкурсу запропонують викона-
ти пам’ятний знак. Він має першочергове 
право на розробку проекту та виконання. 

Конкурсна документація надається в 
управління містобудування та архітекту-
ри Луцької міської ради за адресою:  м. 
Луцьк, вул. Лесі Українки, 35,  каб. 19, тел. 
77-78-63, 77-78-67. Оцінюватиме пропо-
зиції журі у складі 18 осіб. Визначати-
муть переможця голосуванням. Виграє 
конкурс той, за кого проголосує більшість 
присутніх членів журі. 

Луцький міський голова Микола 
Романюк повідомив, що знак планують 
відкрити до Дня Незалежності. А от премії 
переможець конкурсу не отримає. 

«Я вважаю, що ніяких преміальних 
передбачати на цей конкурс не треба. Це 
свята справа. Люди загинули за Україну. 
Не виявлять бажання, то хай не виявля-
ють. Тут виділяти 18 тисяч преміальних, то 
за ці гроші ми зробимо половину знака», – 
зазначив Микола Романюк.

БУДИНОК 
ДИРЕКТОРА 
«АВЕРСА» 
ПІДІГРІЛИ 
КОКТЕЙЛЕМ 
МОЛОТОВА? 
До будинку керівника волинської 
телекомпанії «Аверс» Олега Величка 
невідомі кинули коктейль Молотова, 
повідомляє ІА ZIK, посилаючись на власні 
джерела у правоохоронних органах.

Керівник СЗГ УМВС у Волинській 
області Оксана Блищик підтвердила, що 
до міліції із заявою звернувся директор 
телерадіокомпанії, житель області, 1951 
року народження.

«Він повідомив, що в ніч на 8 березня в 
селі Боратині невідомі особи кинули в сті-
ну його будинку скляну пляшку з невідо-
мою рідиною, імовірно, із запалювальною 
сумішшю. На щастя, займання не відбуло-
ся», – йдеться у повідомленні.

На місці працювала слідчо-оперативна 
група. Залишки пляшки з невідомою 
речовиною вилучили для проведення екс-
пертизи.

Розпочато кримінальне провадження 
за частиною 2 статті 194 (умисне пошко-
дження майна) Кримінального кодексу 
України.

КОНКУРС
ЕКОНОМІЯ ГОРДІСТЬ

ПІДПАЛ

БУЛО ВАШЕ, СТАЛО НАШЕ 

ПІВДЕННІ ГОСТІ ТРАНСПОРТ 

ГОТЕЛЬ «СВІТЯЗЬ» ПОВЕРНУЛИ У ВЛАСНІСТЬ ДЕРЖАВИГОТЕЛЬ «СВІТЯЗЬ» ПОВЕРНУЛИ У ВЛАСНІСТЬ ДЕРЖАВИ
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СТОЛИЦЯ 
ВОЛИНІ СІДАЄ НА 
«ФІНАНСОВУ ДІЄТУ»
У 2014 році Луцьк отримуватиме гроші з 
державного бюджету лише на заробітну 
плату, пенсії та соцвиплати.

Про це 11 березня під час наради в місь-
кій раді розповів луцький міський голова 
Микола Романюк, пише інтернет-видання 
«ВолиньPost».

За його словами, у Міністерстві фінансів 
повідомили, що  в 2014 році грошей на міські 
програми з держказни виділяти не будуть.

«На все, що стосується зобов’язань держа-
ви, наприклад, на капітальне будівництво, крім 
ремонту доріг, грошей не буде», – мовив мер.

Окрім того, він зауважив, що на виплати 
бюджетникам Луцька бракує 20 мільйонів 
гривень. Міська рада проситиме їх в державній 
скарбниці, але чи дадуть їх, у Романюка впевне-
ності немає.

«Нам тепер треба «сісти на дієту» і затягну-
ти паски. Відзавтра повна економія», – додав 
міський голова.

Також Микола Романюк зазначив, що всі 
платежі, крім виплат бюджетникам, проводити-
муться за погодження з профільними заступ-
никами. Насамкінець він заборонив заповне-
ння вакансій або введення посад у бюджетних 
установах міста.

Волинянка Юлія Батенкова-Бауман 
здобула три медалі на зимовій 
Паралімпіаді-2014 у Сочі: одну 
бронзову і дві срібні. 

Третє місце спортсменка посіла 
у біатлоні стоячи, другою вона фі-
нішувала у лижних гонках стоячи 
на дистанції 15 км класичним сти-
лем та у спринті вільним стилем на 
1 км.

Лижниця зізнається: засмуче-
на, що не змогла завоювати таку 
очікувану золоту медаль. Для цьо-
го спортсменці не вистачило лише 
кілька секунд.

У колекції Юлії Батенкової-
Бауман вже чимало медалей, утім зо-
лотої ще нема. Тому це і досі лишається 
спортивною метою лижниці.

За її словами, назвати ігри у Сочі зимо-
вими не можна, адже лише у затінку темпе-
ратура +15 градусів.

Вищий господарський суд 
України задовольнив касаційну 
скаргу прокуратури та визнав 
право власності на майно готелю 
«Світязь» у Луцьку за державою.

Як повідомляє прес-служба 
прокуратури Волинської області, 
на черзі фактичне передання майна 
балансовою вартістю понад 4 млн 
грн до Фонду державного майна 
України.

Нагадаємо, ще у жовтні 2011 
року прокурор Луцька звернувся 
до господарського суду Волинської 
області з позовом в інтересах дер-
жави, щоб витребувати готель із 
незаконного володіння й поверну-
ти його в державну власність. Рі-

шенням Господарського суду Воли-
ні позов прокурора було повністю 
задоволено.

Однак після поновлення про-
цесуальних строків на апеляційне 
оскарження ПАТ «Волиньтурист» 
оскаржило це рішення у Рівнен-
ському апеляційному суді.

Постановою Рівненського апе-
ляційного господарського суду від 
25 вересня 2013 року рішення гос-
подарського суду Волинської облас-
ті було скасовано.

Не погоджуючись із ухваленим 
апеляційною інстанцією рішенням, 
прокуратура Рівненської області 
оскаржила його в касаційному по-
рядку. Тому майно готелю «Світязь» 
у Луцьку повернуть державі.

ДО НАС ЇДУТЬ 
КРИМЧАНИ
Волинь готова приймати біженців із 
Криму. Обласна влада запевняє, що 
знайде прихисток для усіх, кого російська 
окупація підштовхує до такої вимушеної 
еміграції. 

Гостей із Криму планують селити в 
державних і комунальних закладах, розпо-
вів голова Волинської облдержадміністрації 
Григорій Пустовіт.

«Наразі вивчаємо можливості розміщення 
біженців, які виявлять бажання тимчасово 
проживати на території Волинської області. 
Можемо їх розселити в санаторіях, в закладах 
охорони здоров’я чи гуртожитках. В основно-
му це будуть матері з дітьми, тому потрібно 
спланувати і навчання їх дітей в школах», – 
зазначив губернатор.

МАРШРУТ №27А 
ЗМІНИВ СХЕМУ РУХУ 

ЛИЖНИЦЯ 
З ВОЛИНІ 
ПІДКОРЮЄ 
ПАРАЛІМПІАДУ 
В СОЧІ

Виконавчий комітет Луцькради 
11 березня на підставі актів про 
рівень наповнення автобусів на 
міських маршрутах та звернення 
перевізників ухвалив рішення про 
зміну маршруту 27а «Окружна – 
Ківерцівська». 

Вирішили визначити шлях за 
маршрутом по вулицях та проспектах 
міста у прямому та зворотному на-
прямку: Окружна, Дружби Народів, 
Бенделіані, Станіславського, Львів-
ська, Червоного Хреста, Ковельська, 
Глушець, Паркова (Словацького, 
Богдана Хмельницького), Винни-
ченка, Перемоги, Соборності, Гор-
діюк (місце міжзмінного відстою 
на вул. Окружній). Тобто закіль-
цювати цей маршрут на вул. Коня-

кіна – Гордіюк, адже він є нерента-
бельним.
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ЗУБИ НА ПОЛИЦЮ?

БЛАГОУСТРІЙ

Олесь ГАВРИЛОВ 

Краще пізно, ніж ніколи – це перша реакція 
працівників фінансових управлінь та 
казначейств у регіонах після ознайомлення 
з урядовою постановою №65 від 1 березня 
2014 року. «Про економію державних 
коштів та недопущення втрат бюджету» – 
така її назва. 

Бюджет справді фактично в колапсі, зрос-
тання економічної активності у стані війни 
та окупації частини країни справді очікувати 
не варто, тому перше, що зробив новий уряд, 
– економія наявного ресурсу. Тим більше, що 
тут, з огляду на факти, які відкрила країні ре-
волюція, є де розгулятися. 

Поділимо усі заходи економії на кілька на-
прямків: чиновники, транспорт, зарплати дер-
жапарату та «приємні дрібнички». Перед тим 
як охарактеризувати процес затягнення пасків 
детально, відзначимо, що відповідно до цієї 
постанови органи місцевої влади затвердять 
власні заходи щодо економного та раціональ-
ного використання бюджетних коштів. 

ЧИНОВНИКИ
Міністр відтепер може мати не більш як 

чотирьох заступників, включаючи першого 
заступника міністра та заступника міністра — 
керівника апарату. Аналогічно й голови ОДА 
можуть мати трьох заступників та керівника 
апарату, а голови РДА – двох. 

Без окремого дозволу уряду відтепер не 
утвориш нову бюджетну установу. А щодо ра-
ніше утворених (у 2009—2014 рр.) відбудеться 
інвентаризація, яка визначить доцільність їх 
подальшої діяльності.

Окремо йдеться про іноземні вояжі чи-
новників. Вони скасовуються, окрім тих, які 
передбачено в кошторисах і які викликані на-
гальною потребою. Згоду на відрядження за 
кордон для держчиновників надаватиме пер-
ший віце-прем’єр-міністр. 

«Заморожується» навіть процес подання 
уряду пропозицій та ухвалення власних рішень 
про збільшення чисельності працівників підпо-
рядкованих органів та установ. Не варто чекати 
у 2014-му й надання усіляким закладам статусу 
національних, академічних чи дослідницьких.

Не забули й про таку статусну «фішку», 
як формений одяг. В Україні уже й інспек-
тори праці почали дефілювати ледь не у по-
гонах… Отож, щодо форми, то в місячний 
термін розроблять вичерпний перелік пра-
цівників, для яких носіння форменого одягу є 
обов’язковим. 

ТРАНСПОРТ
Питання транспорту взагалі пріоритетне 

у цій урядовій постанові. Можливо, не тільки 
через обсяги потенційно зекономлених коштів, 
а й через соціальну значущість питання. Адже 
всіх «дістали» кортежі та чартери, якими по-
слуговувалися чиновники «януковичстайлу». 
Відтепер спеціальні органи держвлади на міс-
цях матимуть право використання не більш як 
одного легкового автомобіля. Загалом, автівки, 
які вивільняються в результаті здійснення за-
ходів економії, підлягають продажу. 

Зменшиться й кількість літаків, що обслу-
говують вищих посадових осіб держави, буде 
переглянуто й видатки на їх утримання. Крім 
того, припиняється оплата чартерних рейсів 
для посадовців. 

«ПРИЄМНІ ДРІБНИЧКИ», 
АБО «РІЗНЕ»
Державну казначейську службу зобов’язали 

здійснювати передусім платежі за захищеними 
статтями (зарплата та нарахування на неї, за-
безпечення медикаментами та продуктами 
харчування, енергоносії та комуналка, обслу-
говування боргу тощо). А от решту видатків 
фінансуватимуть з урахуванням наявних та 
прогнозних залишків коштів на єдиному каз-
начейському рахунку. 

Держава відмовляється від придбання бага-
тьох справді не надто потрібних у цей час речей: 
автомобілів (крім спеціалізованих санітарних 

автомобілів екстреної медичної допомоги, по-
жежних та спеціальних аварійно-рятувальних 
машин), меблів, мобільних телефонів, ноутбу-
ків, побутової техніки та проведення ремонту 
(крім аварійних приміщень). Не платитимуть і 
за послуги мобільного зв’язку.

Сподіваємося, справді припиниться прак-
тика витрачання шалених грошей на відзна-
чення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв 
підприємств, установ та організацій, а також 
ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб та 
інших подій. Виняток зробили для Дня Консти-
туції України, Дня незалежності України, Дня 
Перемоги, Дня пам’яті жертв голодоморів. Не 
друкуватимуть й різноманітну поліграфію – ре-
кламні проспекти, плакати, агітки тощо. При-
пиняється фінансування проведення виставок, 
ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів.

ЗАРПЛАТА ДЕРЖАПАРАТУ
Уряд заморожує чимало додаткових ви-

плат у державному секторі. Якщо ознайоми-
тися з переліком, виникає думка, що у 2014-му 
бюджетники отримуватимуть «голу» зарпла-
ту. На «жирних» відомствах це особливо не 
позначиться, а от тим, хто живе переважно 
на «мінімалку», доведеться сутужно. Отож, 
припиняються виплати грошової винагороди 
держслужбовцям за сумлінну безперервну пра-
цю, зразкове виконання трудових обов’язків. 
Не платитимуть за виконання обов’язків тим-
часово відсутніх працівників. Встановлюються 
максимальні розміри зарплат керівників орга-
нів держвлади – 15 «мінімалок». Припиняється 
заповнення вакантних посад, а це означає в ба-
гатьох випадках збільшення навантаження на 
працівників. Забороняється також здешевлю-
вати харчування для працівників за рахунок 
державних коштів.

Тетяна ГРІШИНА

Для відпочинку лучан у 
Центральному парку культури 
та відпочинку імені Лесі Українки 
в 2014 році хочуть запустити 
автомобільне містечко та 
парашутну вишку.

У центральному парку Луцька 
завдяки гарній погоді навіть у будні 
дні вже людно. Як розповів перший 
заступник луцького міського голови 
Святослав Кравчук, нині тут трива-
ють роботи з розчистки території від 
старих дерев та хащів.

«Ми зараз закінчуємо розчища-
ти територію біля «Спартака». Там є 
футбольне поле, волейбольний май-
данчик, спортивний комплекс. Його 
треба відновити. Там уже все розчи-
щено. Зараз почнуть підсаджувати 
дерева», – каже Кравчук.

Зі слів віце-мера, в 2014 році у 
планах мерії – висадити бузкову алею 
при дорозі до замку Любарта. Якщо 
вдасться закупити кілька сотень ку-
щів, то стежка до історичної пам’ятки 
стане однією з родзинок парку.

Традиційна ж забава в Централь-
ному парку – атракціони – повноцін-
но запрацює з 1 квітня. Директор КП 
«Луцький центральний парк культу-
ри і відпочинку імені Лесі Українки» 
Віталій Цапюк констатує, що нових 
розваг очікувати не варто, оскільки 
ще не вдалося повністю розплатити-
ся за придбані у минулі роки атрак-
ціони.

Найближчими вихідними планує 
розпочати роботу мотузковий парк 
«Стежина здоров’я», який презенту-
вали лучанам у 2013 році. Впродовж 
нового літнього сезону тут мають 
обладнати додаткові перешкоди для 
маленьких дітей та дорослих відвід-
увачів.

На розчищеній від кущів терито-
рії праворуч від головної алеї парку 
в травні-червні розпочне роботу 
автодром. Підприємець Сергій Шко-
ла, який опікується обладнанням 
території, розповів, що для початку 
запустять електричні квадроцикли 
для дітей та дорослих. У планах – 
побудова майданчика для скейтерів, 
роледром, прокат велосипедів, а та-

кож навчання Правил дорожнього 
руху для дітей.

«Такі заняття будуть проводити 
приблизно раз на тиждень спільно 
з працівниками Державтоінспекці-
єї. На території розмістимо дорожні 
знаки, вказівники»,  – каже Сергій 
Школа.

До Дня повітрянодесантних 
військ, який відзначатимуть 2 серп-
ня, громадська організації «Ніхто, 
крім нас» хоче збудувати в парку 
смугу перешкод для військово-
патріотичного виховання молоді. 
Майданчик функціонуватиме непо-
далік від насосної станції, що по пра-
ву руку від головної алеї біля дамби.

Нині туди вже звезли шини та 
мішки з піском, які слугували до 
цього основою барикад біля при-
міщення Волинської облдержадмі-
ністрації. Втім роботи поки що не 
почалися. Як розповів керівник ор-
ганізації десантників Андрій Зубков, 
нині триває узгодження документа-
ції, розробка проекту. Зокрема, до-
звіл на роботи має надати виконав-
чий комітет.

Місце для автодрому

ЛУЦЬКИЙ ПАРК РОЗБАГАТІЄ ЛУЦЬКИЙ ПАРК РОЗБАГАТІЄ 
НА АВТОМІСТЕЧКО ТА ПАРАШУТНУ ВИШКУНА АВТОМІСТЕЧКО ТА ПАРАШУТНУ ВИШКУ

Серед планів – побудова смуги 
перешкод повітрянодесантної підго-
товки, кінологічний майданчик, ди-
тячий майданчик та облаштування 
території для занять ігровими вида-
ми спорту. Одним з елементів смуги 
перешкод стане парашутна вишка, 
розповідає Андрій Зубков. Чи вста-
новлять її до дня десантників, поки 
що невідомо, оскільки конструкція 
має бути міцна і надійна. Зазвичай 
такі вишки мають висоту від 30 до 
80 метрів.

«Це вишка, де зверху розміщено 
відкритий парашут. Людина підні-
мається на вишку сходами, а звідти 
разом з парашутом вона стрибає 
вниз», – пояснює Зубков.

Передусім така смуга буде корис-
ною для учасників дитячої школи 

військово-патріотичного виховання 
«Штурм», яка функціонує при ор-
ганізації «Ніхто, крім нас». Андрій 
Зубков пояснює, що для вихован-
ців школи всі заняття, в тому числі 
стрибки, будуть безплатними. Каже, 
що смуга не є бізнес-проектом.

«Стосовно дітей зі школи – про 
оплату не йдеться, а стосовно інших 
поки що ми не обговорювали цей 
варіант», – зазначає керівник орга-
нізації.

Зі слів Святослава Кравчука, в 
парку є ще привабливі місця для об-
ладнання відпочинку. Наприклад, 
комплекс «Ротонда», що неподалік 
зоокуточка. Тут можна обладнати 
столи для тенісу, влаштовувати кон-
цертні програми. Втім поки що ін-
весторів для цього місця немає.

УРЯДОВА ПОСТАНОВА УРЯДОВА ПОСТАНОВА 
ЗАПРОВАДЖУЄ В УКРАЇНІ ЗАПРОВАДЖУЄ В УКРАЇНІ 
РЕЖИМ ЖОРСТКОЇ ЕКОНОМІЇРЕЖИМ ЖОРСТКОЇ ЕКОНОМІЇ
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ПОНЕДІЛОК
17 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ВІВТОРОК
18 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЗІРКОВІ НОВИНИ
БУТУСОВ, ГРЕБЄНЩИКОВ, 
ШЕВЧУК І ЛЕОНІДОВ ВИСТУ-
ПИЛИ ПРОТИ ВІЙНИ 

Російські музиканти Максим Леонідов, Борис 
Гребєнщиков, Юрій Шевчук та В’ячеслав 

Бутусов взяли участь у проекті, мета якого - 
зберегти єдність України. У відеозверненні, 
записаному телеканалом «1+1», рокери закликали 
українців і росіян жити дружно і не 
допустити війни, пише «TabloID».

Першим до українців мовив 
Максим Леонідов:

«Так вийшло, що батьківщина моїх 
пращурів по батьковій та маминій 
лініях – Україна. І до Росії вони 
приїхали – і українська 
частина, і єврейська частина. 
Тому мені боляче бачити 
те, що зараз відбувається. 
Відбувається велика 
політична гра, і у цій грі менш за все думають про 
український народ, так само, як і про російський – 
це все слова. Тому в мене до вас велике прохання: 
будьмо розумнішими! Не дайте себе розвести. Не 

ворогуймо, живімо дружно».
Лідер гурту «Акваріум» Борис 

Гребєнщиков зазначив, що молиться за 
те, щоб усе це скоріше скінчилося.

«Ми всі знаємо, що перебуваємо 
зараз у дуже скрутному становищі. 

Ваша країна, наша країна – 
одна країна, один народ. 
І те, що між нами зараз 
ця ворожнеча, дуже зле. 
«Той, хто сіє ворожнечу 
між людьми, помножує 

ненависть і темряву, той, хто ненавидить одних та 
інших – грає на руку дияволу», – казав великий 
Антоній Сурожський. Я молюся, щоб усе це 
скінчилося, щоб ми припинили воювати, тому що 
це на руку лише людям, які отримують за 
це гроші», – сказав БГ.

В’ячеслав Бутусов так само 
зауважив, що молиться за мир між 
Україною і Росією.

«…Ми нічого не знаємо, я не 
вірю жодному телебаченню, я 
не слухаю радіо та не читаю 
газет. Така ситуація, коли 
треба уповати на Бога, треба 
згадати про те, що Господь 
дивиться на нас з неба і 
чекає, коли ми всі до нього 
звернемось. Більше нам нема до кого звертатися. 
Ми молимося за вас і за себе, тому що усім нам 
страшно», – сказав Бутусов.

Останнім говорив лідер гурту «ДДТ» Юрій 
Шевчук.

«Торік наша команда проїхала фактично всю 
Україну. Ми були і на заході, і на сході, і на півдні, 
і в центрі, і у Донецьку, і у Харкові, і в Києві, і у 
Львові. Всюди ми бачили чудові очі. Наш колектив, 
до речі, теж інтернаціональний. Клавішник – з 
Одеси, а звукорежисер – з  Дніпропетровська. 
Ми – люди з Росії та України – рідня, і тому ми 
маємо зробити усе можливе, щоби війни не було», 
– наголосив Шевчук та разом з гуртом заспівав «Не 
стріляй».

ВАКАРЧУК ПОКИНУВ ПРОЕКТ 
«ГОЛОС КРАЇНИ – 4»
Зірковий тренер Святослав Вакарчук несподівано 

покинув проект «Голос країни-4», і невідомо, 
чи повернеться. За дві програми Святослав не зміг 
отримати у свою команду жодного учасника. За 
цей час співак натиснув на кнопку вісім разів, але 
щоразу вокалісти йшли до іншого тренера.

«У минулому сезоні до мене йшло більше 
людей», – констатував Святослав Вакарчук. 
Після виступу Андрія Подкалюка, який змусив 
обернутися відразу всіх тренерів, Святослав 
Вакарчук вирішив піти ва-банк: «Хочу зробити 
заяву. Якщо ви не підете в мою команду, я покину 
проект». Коли учасник зробив вибір на користь Ані 
Лорак, розчаруванню Вакарчука не було меж. Він 
встав з крісла і вийшов із залу.

Хто складе компанію Ані Лорак , Тамарі 
Гвердітелі і Сергію Лазарєву в третьому епізоді 
–дізнаємося у неділю.
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06.00 «ТСН-Тиждень»

06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 

з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.45 «Телевізійна служба 

новин»

08.05 «Економічна правда»

09.10 Х/Ф «РУСАЛКА»
13.00, 00.50 Х/Ф «ВОРОЖКА»
16.45 «ТСН. Особливе»

17.10 Т/с «Асі»

20.30, 21.30 Т/с «У вас буде 

дитина»

22.35, 04.40 «Гроші»

00.00, 04.00 Т/с «Касл - 2»

05.30 Телемагазин

05.35 Д/ф «Вода»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Х/Ф «ПІДМІНА В 
ОДНУ МИТЬ»
13.40, 14.20, 03.20 «Сімейний 
суд»
15.00, 16.20 «Чекай на мене»
18.05, 02.35 «Стосується 
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.05 «Подробиці»
20.30 Т/с «Турецький транзит»
22.30 Т/с «Ластівчине гніздо»
01.20 Д/ф «Шосте відчуття. Дар 
чи прокляття?»
04.00 Мультфільми

06.45, 19.20 Надзвичайні 
новини
07.40 Факти тижня
08.45, 12.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
09.55 Х/Ф 
«НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ»
11.45 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
13.00 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-5»
13.45 Х/Ф 
«ВОРОШИЛОВСЬКИЙ 
СТРІЛЕЦЬ»
15.35 Х/Ф «ПОЛЮВАННЯ НА 
ПІРАНІЮ»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с «Братани-3»
21.50 Дістало!
22.40, 03.50 Свобода слова
00.25 Х/Ф «ДОВГИЙ 
ПОЦІЛУНОК НАДОБРАНІЧ»
02.20 Т/с «Кістки»

05.20 «Чужі помилки. Гріхи 
матерів»
06.05, 16.00 «Все буде добре!»
07.55, 18.30 «Неймовірна 
правда про зірок»
09.20 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 
УДАЧІ»
11.05 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ 
БЛУДНОГО ТАТА»
12.55, 20.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.50 «Битва екстрасенсів 13»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
21.05 Х/Ф «САМАРА-2»
22.55 «Детектор брехні - 5»
23.45 «Один за всіх»
00.55 Х/Ф «УДАЧА 
НАПРОКАТ»
02.35 Нічний ефір

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20, 00.00 На слуху
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.45, 07.40, 08.20 Гість студії
07.20, 23.30 Країна on line
07.35 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.05 Підсумки тижня
10.35, 15.30, 19.10 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.45, 21.30 Діловий 
світ
12.25 Д/ф «Той, хто 
повернувся»
13.10 Театральні сезони
13.55 Право на захист
14.15 Вікно в Америку
14.45 Euronews
14.55, 05.50 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабінету 
Міністрів України
17.35 Околиця
18.05 Фінансова перспектива
21.00, 05.25 Підсумки дня
21.40 Вечірня інформаційна 
програма
22.55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23.00, 01.00 Підсумки
00.30 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Д/ф «Етуаль. Серж 
Лифар» з циклу «Киїська 
старовина. Світ мистецтва»
02.50 Д/ф «Феномен 
стовбурових клітин»
03.20 Світло
03.45 Т/с «Сімейне 
розслідування»

07.00 Х/Ф «ПЛАЩАНИЦЯ 
ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО»
09.55 Д/п «Велика подорож»
10.55 Д/п «Великі битви»
11.20 Д/п «Великі катастрофи»
12.00 Д/п «Багратіон та 
Скавронська»
12.50 Д/п «Межі реальності»
13.50 Д/п «НЛО»
14.50 Д/п «Таємниця краху. 
Проклятий «Адмірал»
15.50 Д/п «Таємниці зниклих 
літаків»
16.40 Д/п «Таємниці 
Нюрнбергського процесу»
17.30 Д/п «Дім на краю 
Галактики»
18.30 Новини 2+2
19.00 Т/с «Вантаж»
21.00 «ДжеДАІ»
21.20 Х/Ф «ПОГОНЯ»
23.20 Х/Ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
01.30 Х/Ф «АПОКАЛІПСИС 
СТОУНХЕДЖА»

06.00 1941-й. Напередодні
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Тварини крупним 
планом
08.30, 13.30 Темні секрети 
великих міст
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 В пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Секретні території
17.30 В пошуках істини
19.30 Брати по космосу
20.30 Мій батько - академік 
Сахаров
22.30 Замерзла планета
00.30 Покер
01.20 Скарб.ua
05.30 Легенди бандитської 
Одеси

06.40, 05.55 Срібний апельсин

07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.40 Події

07.15 Ранок з Україною

09.10 Т/с «Висока кухня»

13.00 Т/с «Подружжя»

14.00, 15.20, 17.10 Т/с «Слід»

18.00 Т/с «Сашка»

19.45 «Говорить Україна»

21.00, 22.30 Т/с «Шаман-2»

22.00 Події дня

23.30 Х/Ф «ХАЛК»
02.10 Х/Ф «ГРАНИЧНА 
ГЛИБИНА»
04.25 Х/Ф «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН»

06.10, 06.55 Kids Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00, 19.00, 22.00 Т/с 
«Вороніни»
09.00, 17.05 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.50 Т/с «Щасливі разом»
15.05 Х/Ф «РОЖЕВА 
ПАНТЕРА»
18.00, 00.25 Репортер
18.20 Абзац!
20.00 Ревізор
00.10 Х/Ф «ОЛІГАРХ»
02.35 Служба розшуку дітей
02.40, 03.40, 04.40 Зона ночі
02.45 С.Параджанов. 
Відкладена прем’єра
03.00 Марко Кропивницький
03.45 Десята муза в Україні 
(Фільм Третій)
04.45 Георгій Нарбут. Живі 
картини
05.00, 06.00 Зона ночі

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 
09.00, 19.30, 23.55, 04.50 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.10, 10.10, 20.30, 21.30 Т/с 
«У вас буде дитина»
11.10, 12.05, 01.00, 01.45 Т/с 
«Скліфосовський»
13.00 «Не бреши мені - 4»
14.00, 02.35 Т/с «Справа 
лікарів»
14.50, 03.20 «Красуня за 12 
годин - 2»
15.45 «Свати - 4» 1
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
22.35 «Міняю жінку»
00.10, 04.05 Т/с «Касл - 2»
05.05 Телемагазин

05.25, 20.30 Т/с «Турецький 
транзит»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.30, 16.20, 03.35 «Сімейний 
суд»
16.50 Т/с «Жіночий лікар»
18.05, 02.50 «Стосується 
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.20 «Подробиці»
22.30 Т/с «Ластівчине гніздо»
01.20 Д/ф «Замінник смерті»
04.15 Мультфільми

05.25, 08.45, 12.45 Факти
05.50 Світанок
06.55, 16.50 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.05, 13.00 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.40 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-5»
15.05, 20.05 Т/с «Братани-3»
18.45 Факти. Вечір
21.50 Т/с «Лісник»
23.35 Х/Ф «ШОСЕ СМЕРТІ»
00.55 Х/Ф «ТАЄМНИЙ БІК 
МІСТА»
02.15 Т/с «Кістки»
02.55 Т/с «У чорному списку»
04.20 Кримінальний облом

05.10 «Чужі помилки. V.I.P. - 
клієнт»
05.55, 16.00 «Все буде добре!»
07.40, 18.30 «Неймовірна 
правда про зірок»
09.05 «Зіркове життя. Зіркові 
весілля»
10.10 Х/Ф «МІЙ ТАТО - 
ЛЬОТЧИК»
11.55, 20.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
12.45, 00.45 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
21.05 Х/Ф «САМАРА-2»
22.55 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
03.25 Нічний ефір

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20, 00.00 На слуху
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.45, 07.40, 08.20 Гість студії
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.30 Країна on line
07.35 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00, 05.25 Підсумки 
дня
09.35, 03.25 Світло
10.05, 15.30, 19.10 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.45, 21.30 Діловий 
світ
12.25 Д/ф «Сімдесятники. 
Леонід Осика»
13.00 «Секрети успіху» з 
Н.Городенською
13.40 Д/ф «Містерія чорної 
матерії»
14.45 Euronews
14.55, 05.50 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабінету 
Міністрів України
17.35 Про головне
18.05 Фінансова перспектива
21.40 Вечірня інформаційна 
програма
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
00.30 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Д/ф «Андрій Малишко. 
Мистецтво залишатись собою»
02.50 Д/ф «Сміхотворець 
Павло Глазовий»
03.50 Т/с «Сімейне 
розлідування»

06.00 Мультфільми (1)

06.25 Х/Ф «ХІД КОНЕМ»
08.00, 09.30 Т/с «Нове життя 

сищика Гурова»

09.00, 18.30 Новини 2+2

16.30, 19.00 Т/с «Вантаж»

21.00 «ДжеДАІ»

21.25 Ліга Чемпіонів УЄФА. 

Челсі - Галатасарай. Пряма 

трансляція

23.40 Про Лігу Чемпіонів + 

огляд ігрового дня

00.55 Ліга Чемпіонів УЄФА. 

Реал Мадрид - Шальке 04

02.35 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО 
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

06.00 Василь Сталін. Син за 
батька
06.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Тварини крупним 
планом
08.30, 13.30 Темні секрети 
великих міст
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 В пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 НЛО. Шпигунська війна
17.30 В пошуках істини
19.30 Перші НЛО
20.30 1941-й. Напередодні
22.30 Замерзла планета
23.30 10 несподіваних фактів
00.30 Недолугі нотатки
05.30 Легенди бандитської 
Одеси

06.00 Т/с «Дорожній патруль 4»

07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.15 Події

07.15 Ранок з Україною

09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 

«Слід»

10.00, 21.00, 22.30 Т/с 

«Шаман-2»

11.50, 19.45 «Говорить 

Україна»

13.00, 23.30 Т/с «Подружжя»

18.00 Т/с «Сашка»

22.00 Події дня

00.30 Т/с «Ментовські війни 7»

03.00 Х/Ф «ХАЛК»
05.10 Срібний апельсин

06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
09.00, 17.05 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.50 Т/с «Татусеві дочки»
15.10 Х/Ф «РОЖЕВА 
ПАНТЕРА-2»
18.00, 23.45 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОН»
23.55 Х/Ф «ЗОЗУЛЯ»
01.50, 02.50, 03.50 Зона ночі
01.55 Благословляю і молюся
02.20 Митрополит Дмитро 
Могила
02.55 Джерела Вітчизни
03.05 Братіє і дружино
03.20 За литовської доби
03.35 Дике поле
03.55 Моя адреса - Соловки. 
Пастка
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КІНОЗІРКИ

СТАЛИ ВІДОМІ 
НОМІНАНТИ НА 
«MTV MOVIE AWARDS»
kino-teatr.ua

Церемонія нагородження відбудеться 13 квітня. 
Для тих, кому ліньки читати довгий список, 
підкреслимо, що номінанти на премію «MTV 
Movie Awards» відрізняються від «оскарівських», 
як і самі категорії. Тому краще бути в курсі.
ФІЛЬМ РОКУ
«12 років рабства»
«Вовк з Уолл-стріт»
«Афера по-американськи»
«Голодні ігри: І спалахне полум’я»
«Хоббіт: Пустеля Смауга»

НАЙКРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ
Меттью МакКонахі («Далласський клуб покупців»)
Джош Хатчерсон («Голодні ігри: І спалахне полум’я»)
Чиветел Еджіофор («12 років рабства»)
Леонардо ДіКапріо («Вовк з Уолл-стріт»)
Бредлі Купер («Афера по-американськи»)
НАЙКРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ
Сандра Буллок («Гравітація»)
Емі Адамс («Афера по-американськи»)
Дженніфер Лоуренс («Голодні ігри: І спалахне 
полум’я»)
Дженніфер Еністон («Ми – Міллери»)
Лупіта Ніонго («12 років рабства»)
ПРОРИВ РОКУ
Ліам Джеймс («Дорога, дорога додому»)
Майкл Б. Джордан («Станція «Фрутвейл»)
Марго Роббі («Вовк з Уолл-стріт»)
Майлз Теллер («Захопливий час»)
Уїлл Поултер («Ми – Міллери»)
НАЙКРАЩИЙ ПОЦІЛУНОК
Дженніфер Лоуренс і Емі Адамс («Афера по-
американськи»)
Джозеф Гордон-Левітт і Скарлетт Йоханссон 
(«Пристрасті Дон Жуана»)
Джеймс Франко, Ешлі Бенсон і Ванесса Хадженс 
(«Відв’язні канікули»)
Шайлін Вудлі і Майлз Теллер («Захопливий час»)
Емма Робертс, Дженніфер Еністон і Вілл Поултер 
(«Ми – Міллери»)
НАЙКРАЩА КОМЕДІЙНА РОЛЬ
Кевін Харт («Спільна поїздка»)
Джонні Ноксвілл («Нестерпний дід»)
Джона Хілл («Вовк з Уолл-стріт»)
Мелісса МакКарті («Копи в спідницях»)
Джейсон Судейкіс ( Ми – Міллери»)
НАЙКРАЩА СТРАШНА РОЛЬ
Роуз Бірн («Астрал: Глава 2»)
Ітан Хоук («Судна ніч»)
Віра Фарміга («Закляття»)
Бред Пітт («Війна світів Z»)
Джессіка Честейн («Мама»)
НАЙКРАЩИЙ ЕКРАННИЙ ДУЕТ
Емі Адамс і Крістіан Бейл («Афера по-аме ри-
канськи»)
Меттью МакКонахі і Джаред Лето («Далласський 
клуб покупців»)
Він Дизель і Пол Уокер («Форсаж-6»)
Айс Кьюб і Кевін Харт («Спільна поїздка»)
Джона Хілл і Леонардо ДіКапріо («Вовк з Уолл-стріт»)
НАЙКРАЩА РОЛЬ БЕЗ ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ
Дженніфер Еністон («Ми – Міллери»)
Сем Клафлін («Голодні ігри: І спалахне полум’я»)
Леонардо ДіКапріо («Вовк з Уолл-стріт»)
Кріс Хемсворт («Тор-2: Царство темряви»)
Зак Ефрон («Цей незграбний момент»)

СЕРЕДА
19 БЕРЕЗНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕР
20 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 
09.00, 19.30, 00.00, 04.50 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.10, 10.10, 20.30, 21.30 Т/с 
«У вас буде дитина»
11.10, 12.05, 01.05, 01.50 Т/с 
«Скліфосовський»
13.00 «Не бреши мені - 4». 37 с.
14.00, 02.40 Т/с «Справа 
лікарів»
14.50, 03.25 «Красуня за 12 
годин - 2»
15.45 «Свати - 4» 1
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
22.35 «Чотири весілля - 3»
00.15, 04.10 Т/с «Касл - 2»
05.05 Телемагазин

05.20, 20.30 Т/с «Турецький 
транзит»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.30, 16.20, 03.10 «Сімейний 
суд»
16.50 Т/с «Жіночий лікар»
18.05, 02.25 «Стосується 
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 01.55 «Подробиці»
22.30 Т/с «Ластівчине гніздо»
01.20 Д/ф «Пограбування 
банків»
03.55 Мультфільми

05.20 Служба розшуку дітей
05.25, 08.45, 12.45 Факти
05.50 Світанок
06.55, 16.55 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.05, 13.00 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.35 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-5»
15.05, 20.05 Т/с «Братани-3»
18.45 Факти. Вечір
21.50 Т/с «Лісник»
23.35 Х/Ф «БУДИНОК 
ВОСКОВИХ ФІГУР»
01.25 Х/Ф «ШОСЕ СМЕРТІ»
02.40 Т/с «Кістки»
03.20 Т/с «У чорному списку»
04.05 Стоп-10

05.15 «Чужі помилки. 

Ворошиловський стрілець»

06.00, 16.00 «Все буде добре!»

07.50, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

09.15 «Зіркове життя. Не 

отрекаются, любя»

10.15 «Кохана, ми вбиваємо 

дітей»

12.00, 20.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

12.55, 00.45 «МастерШеф - 2»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

21.05 Х/Ф «САМАРА-2»
22.55 «Хата на тата»

03.20 Нічний ефір

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20, 00.00 На слуху
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.45, 07.40, 08.20 Гість студії
07.20, 23.30 Країна on line
07.35 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00, 05.25 Підсумки 
дня
10.00 Включення з Кабінету 
Міністрів України
10.20, 15.30, 19.10 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.45, 21.30 Діловий 
світ
12.25, 03.20 Світло
12.45 «Надвечір’я»
13.40 Шлях до Чемпіонату світу 
FIFA 2014 Бразилія
14.10 Чемпіонат світу з 
футболу 2014. Щоденник FIFA
14.45 Euronews
14.55, 05.50 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабінету 
Міністрів України
17.35 Вічний вогонь
18.05 Фінансова перспектива
21.40 Вечірня інформаційна 
програма
22.50 Мегалот
22.55 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 01.00 Підсумки
00.30 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Д/ф «Інтернет-1964»
02.50 Д/ф «Сімдесятники. 
Володимир Дахно»
03.45 Т/с «Сімейне 
розслідування»

06.00 Мультфільми (1)
07.00 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНИЙ 
ФУРГОН»
13.00 Д/п «Обережно, 
автомобіль!»
14.00 Д/п «День королівських 
історій. Майкл Джексон»
15.00 Д/п «Військові 
журналісти»
15.50 Д/п «Великі битви»
16.30 Т/с «Вантаж»
19.00 Х/Ф «СОРОКАП’ЯТКА»
21.00 «ДжеДАІ»
21.20 Х/Ф «КІКБОКСЕР»
23.20 Х/Ф «КІКБОКСЕР-2»
01.15 Х/Ф «ПРОРОЦТВО ПРО 
СУДНИЙ ДЕНЬ»
02.40 Х/Ф «ІДУ ДО ТЕБЕ»

06.00 Мій батько - академік 
Сахаров
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Тварини крупним 
планом
08.30, 13.30 Темні секрети 
великих міст
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 В пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Холод-вбивця
17.30 В пошуках істини
19.30 Секретні історії
20.30 Василь Сталін. Син за 
батька
22.30 Замерзла планета
00.30 Покер
01.20 Планета динозаврів
03.30 Відоме майбутнє
05.10 Невідоме майбутнє
05.30 Легенди бандитської 
Одеси

06.00 Т/с «Дорожній патруль 4»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.15 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
«Слід»
10.00, 21.00, 22.30 Т/с 
«Шаман-2»
11.50, 19.45 «Говорить 
Україна»
13.00, 23.30 Т/с «Подружжя»
18.00 Т/с «Сашка»
22.00 Події дня
00.30 Т/с «Ментовські війни 7»
03.00 Т/с «30 потрясінь»
04.00 Таємниці зірок
04.45 Срібний апельсин

06.10, 06.55 Kids Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
09.00, 17.05 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.50 Т/с «Щасливі разом»
15.05 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНІ»
18.00, 23.45 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНІ-2»
23.50 Х/Ф «ЇХАЛИ ДВА 
ШОФЕРИ»
01.15 Т/с «Пан Ам»
02.05 Служба розшуку дітей
02.10, 02.30, 03.15 Зона ночі
02.15 Подорож у втрачене 
минуле
02.20 Червона Земля (Terra 
Vermelha)
02.35 Запоріжська Січ. Витоки
02.45 Зоряний час козацтва
03.00 Козаччина руїна

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 
09.00, 19.30, 23.45, 04.40 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.10, 10.10, 20.30, 21.30 Т/с 
«У вас буде дитина»
11.10, 12.05, 00.50, 01.40 Т/с 
«Скліфосовський»
13.00 «Не бреши мені - 4»
14.00, 02.25 Т/с «Справа 
лікарів»
14.50, 03.10 «Красуня за 12 
годин - 2»
15.45 «Свати - 4» 1
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
22.35 «Українські сенсації. 
Божевільні»
00.00, 03.55 Т/с «Касл - 2»
05.05 Телемагазин

05.25, 20.30 Т/с «Турецький 
транзит»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.30, 16.20, 03.25 «Сімейний 
суд»
16.50 Т/с «Жіночий лікар»
18.05, 02.40 «Стосується 
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.10 «Подробиці»
22.30 Т/с «Ластівчине гніздо»
01.20 Д/ф «Прокляття 
Скіфських курганів»
04.05 Мультфільми

05.25, 08.45, 12.45 Факти
05.50 Світанок
06.55, 16.55 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.05, 13.00 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.35 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-5»
15.10, 20.05 Т/с «Братани-3»
18.45 Факти. Вечір
21.50 Т/с «Лісник»
23.35 Х/Ф «ЗУПИНКА. НЕ 
ОЗИРАЙСЯ!»
02.50 Т/с «Кістки»
03.30 Т/с «У чорному списку»
04.15 Несекретні файли

05.45, 16.00 «Все буде добре!»

07.35, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

09.00 Х/Ф «ПОПЕЛЮШКА ІЗ 

ЗАПРУДДЯ»

11.00, 20.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

11.50, 00.45 «МастерШеф - 2»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

21.05 Х/Ф «САМАРА-2»

22.55 «Я соромлюсь свого тіла»

04.15 Нічний ефір

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20, 00.00 На слуху
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.45, 07.40, 08.20 Гість студії
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.30 Країна on line
07.35 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00, 05.25 Підсумки 
дня
09.35 Д/ф «Бути сама собі 
ціллю. О.Кобилянська»
10.05, 15.30, 19.10 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.45, 21.30 Діловий 
світ
12.25 Моменти життя
13.25 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт (жін.)
14.55, 05.50 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабінету 
Міністрів України
17.10 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт (чол.)
18.05 Фінансова перспектива
21.40 Вечірня інформаційна 
програма
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
00.30 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Д/ф «Сімдесятники. 
Леонід Осика»
02.50 Д/ф «Княгиня-черниця»
03.20 Світло
03.45 Т/с «Сімейне 
розслідування»

06.00 Мультфільми (1)

07.00, 16.30 Т/с «Солдати-15»

09.00, 18.30 Новини 2+2

09.30 Х/Ф «КРИМІНАЛЬНИЙ 

ТАЛАНТ»

12.50 «Нове Шалене відео по-

українськи»

14.50 «Облом.UA. Новий сезон»

19.00 Т/с «Заповідник страху»

23.00 Х/Ф «КІКБОКСЕР-3»

01.05 Х/Ф «ВТОРГНЕННЯ 

ЖИВОЇ СТАЛІ»

02.30 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

06.00 Яків Блюмкін. Чужий 
серед своїх
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Тварини крупним 
планом
08.30, 13.30 Темні секрети 
великих міст
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 В пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Перші НЛО
17.30 В пошуках істини
19.30 Прибульці з минулого
20.30 Старший син Сталіна
22.30 Земля: сили природи
00.30 10 несподіваних фактів
01.20 Легенди бандитської 
Одеси

06.00 Т/с «Дорожній патруль 4»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.15 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
«Слід»
10.00, 21.00, 22.30 Т/с 
«Шаман-2»
11.50, 19.45 «Говорить 
Україна»
13.00, 23.30 Т/с «Подружжя»
18.00 Т/с «Сашка»
22.00 Події дня
00.30 Т/с «Ментовські війни 7»
03.00 Т/с «30 потрясінь»
04.00 Таємниці зірок
04.45 Срібний апельсин

06.10, 06.55 Kids Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
09.00, 17.05 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.50 Т/с «Татусеві дочки»
15.05 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНІ-2»
18.00, 23.40 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Х/Ф «БЛОНДИНКИ В 
ЗАКОН»
23.45 Х/Ф «ПЕРЕГІН»
01.35 Т/с «Пан Ам»
02.15, 05.20 Служба розшуку 
дітей
02.20, 03.25 Зона ночі
02.25 Леопольд, або втеча від 
волі
02.55 Дві Долі
03.30 Чемпіон чемпіонів
03.45 Асканія-Нова. Про що 
кличуть журавлів...
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Андрій ЛУЧИК

складний 
постреволюційний 
період ніхто у владі 

не наважується брати на 
себе відповідальність за 
ухвалення непопулярних 
рішень.

ГУБЕРНАТОРЧИК
Призначення Григорія 

Пустовіта волинським губер-
натором частково стало не-
сподіванкою навіть для само-
го Григорія Олександровича.

Очільника волинської 
«Батьківщини» не підтримало 
навіть рідне бюро партії, ви-
сунувши кандидатуру ковель-
ського міського голови Олега 
Кіндера. Також розглядалися 
й інші кандидатури із пробю-
тівського середовища.

Багато хто вважає кан-
дидатуру Пустовіта компро-
місною фігурою. Головним 
козирем нового губернатора 
при призначенні стала його 
нерішучість та відсутність не-
прихованих амбіцій.

За інформацією «Хронік 
Любарта», кандидатуру Пус-
товіта погодили не лише клю-
чові колись опозиційні партії, 
а й підтримав великий місце-
вий бізнес – група «Контині-
ум». Не пов’язані між собою 
джерела розповідають про 
зустріч очільників цієї групи 
із в.о. Президента України 
Олександром Турчиновим, 
одним з питань на якій було 
призначення волинського гу-
бернатора.

«Вічно тимчасовий» – так 
можна охарактеризувати рух 
Пустовіта кар’єрними схо-
динками.

Ще будучи керівником 
луцьких бютівців, Григорій 
Олександрович зазнавав від-
критої агресії з боку своїх 
однопартійців. І в ключовий 
момент, коли керівник штабу 
«Батьківщини» парламент-
ської виборчої кампанії 2012 
року Анатолій Грицюк відбув 
на Полісся змагатися за ман-
дат нардепа з Ігорем Єремеє-
вим, Григорія Пустовіта було 
призначено керівником во-
линського штабу Об’єднаної 
опозиції. Тимчасово. Хоча всі 
тоді вважали, що його знімуть 
з посади луцького очільника 
тимошенківців.

Далі Пустовіт ТИМЧАСО-
ВО стає головою волинської 
обласної організації «Бать-
ківщини». На місце все того 
ж Анатолія Грицюка, який з 
тріском провалив вибори на 
мажоритарному окрузі. Зре-
штою політичні угрупування 
всередині самої «Батьківщи-
ни» так і не змогли домови-

тися про кандидатуру, яка 
задовольняла б усіх. І таким 
кандидатом знову став Григо-
рій Пустовіт, який позбувся 
приставки в.о.

Зараз знову багато хто 
розглядає призначення во-
линського губернатора як 
тимчасове. До червня 2014 
року, коли відбудуться прези-
дентські вибори. 

Варто зазначити, що УДАР 
свідомо усунувся від фор-
мування владної вертикалі, 
давши карт-бланш «Батьків-
щині» та «Свободі». Причина 
банальна – небажання брати 
на себе частину відповідаль-
ності за складну соціально-
економічну ситуацію в країні 
та збереження рейтингів Ві-
талія Кличка для участі в пре-
зидентських виборах.

Призначення Григорія 
Пустовіта губернатором 
об’єктивно має свої як пере-
ваги, так і загрози. Напри-
клад, у воєнний час минулий 
досвід Пустовіта як кадрово-
го офіцера буде аніскільки не 
зайвим. З іншого боку – Гри-
горій Пустовіт на посаді се-
кретаря Луцької міської ради 
не зміг навести лад в лавах 
фракції «Батьківщини». Тому 
чи вистачить йому сил, вмінь 
та харизми навести лад в цілій 
області – питання відкрите.

Але зараз зрозуміле одне: 
хай як добре працюватиме 
Пустовіт на посаді очільника 
області, в очах громадськості 
він буде поганим губернато-
ром. І цьому є об’єктивні при-
чини: поглиблення проблем у 
соціально-економічній сфері, 

з якими стикнулася Україна, 
політика «затягування пас-
ків» та чергове розчарування 
в здобутках революції.

ЗАСТУПНИЧКИ
Григорія Пустовіта було 

призначено головою Волин-
ської ОДА ще 2 березня. Про-
те станом на вечір 12 березня 
офіційно ще не було призна-
чено жодного з його заступ-
ників. 

Як пояснював сам Григо-
рій Олександрович, його за-
ступники мали б висуватися 
за квотами партій, які колись 
входили в триєдину опозицію 
– «Батьківщини», «Свободи» 
та УДАРу. Більше того, граю-
чи на популістичних настро-
ях, усі кандидатури мали б 
пройти процес громадського 
обговорення. Тобто окрім 
дискусій в самих партійних 
середовищах та узгодження 
на міжпартійному рівні, за-
ступники проходили «публіч-
ну презентацію» в середовищі 
активістів Євромайдану та 
журналістів і окремо – на ка-
дровому віче на головній пло-
щі Луцька.

Звісно, консультації з гро-
мадськістю – це добре. Але 
є одне «але» – це суспільна 
ситуація, в якій відбувається 
таке обговорення. 

Багато начальників від-
ділів та управлінь ОДА по-
написували заяви про скла-
дання своїх повноважень. 
Така ж ситуація й в районах. 
І витрачати дорогоцінний час, 
жуючи шмарклі, в момент, 
коли невідомо як незабаром 

виплачуватимуться зарплати 
і пенсії, – це щось, що межує 
з поняттям «злочинна безді-
яльність».

Більше того, голова об-
ласної адміністрації має ви-
ключні повноваження на при-
значення заступників, яких 
вважає за потрібне. Бажання 
сподобатися всім може зігра-
ти злий жарт навіть не стільки 
з чиновницькою кар’єрою, як 
із добробутом тисяч волинян.

Скажіть, хіба партії не 
мали достатньо часу, щоб у 
своїх середовищах визначити 
кандидатів на ключові посади? 
Питання радше риторичне.

«Хлопці-дівчата, ви маєте 
один день для подання своїх 
кандидатур на ключові по-
сади. У випадку, якщо таких 
кандидатур не буде подано, я 
беру на себе відповідальність 
та призначаю тих людей, яких 
вважаю за потрібне. Якщо 
я помилюся в своєму вибо-
рі, то понесу за це політичну 
відповідальність», – приблиз-
но так мав би діяти голова 
ОДА, який справді прагнув 
би швидко навести лад на під-
контрольній території.

Натомість маємо невпев-
нені рухи у владній вертикалі. 
Біг ми замінили на повзання. 
На жаль.

Стосовно кандидатур за-
ступників, то ними стануть 
очільник регіонального від-
ділення «Брокбізнесбанку» 
Сергій Кудрявцев («Свобо-
да»), ректор Луцького інсти-
туту розвитку людини уні-
верситету «Україна» Роман 
Карпюк («Батьківщина») та 

заступник голови Асоціації 
фермерів та приватних зем-
левласників Волині Микола 
Собуцький («Свобода»).

Раніше на посаду одного 
із заступників претендував 
луцький підприємець Олег 
Тарасюк. Проте громадськість 
категорично не сприйняла цю 
кандидатуру. Його манера спіл-
кування, небажання відкрито 
говорити про власний бізнес 
та родинний зв’язок із головою 
земельної комісії в Луцькій 
міській раді Володимиром Ни-
китюком зіграла з кандидатом 
від УДАРу злий жарт, і він сам 
відмовився від цього можли-
вого призначення.

МІЛІЦІОНЕРЧИКИ
Окрема епопея – із при-

значенням нового-старого на-
чальника УМВС в області. 

Не минуло й тижня від 7 
березня, коли Віктора Швид-
кого було призначено началь-
ником волинської міліції, як 
уже 12 березня він написав 
рапорт на звільнення. Причи-
на проста й складна водночас 
– тиск громадськості в особі 
Правого сектору, Самообо-
рони та інших громадських 
формувань.

Проте в цьому процесі є 
як мінімум дві загрози. По-
перше, Правий сектор і Ко 
виступали не тільки за змі-
щення Швидкого з посади, а 
й за призначення «свого» на-
чальника УМВС в області – 
Павла Алексєєнка. По-друге, 
в результаті ми можемо мати 
начальника міліції, лояльного 
до одного із політико-силових 
формувань, яким є Правий 
сектор. Основна загроза тут в 
тому, що міліція має бути поза 
політикою. У результаті ж мо-
жемо отримати політизовану 
правоохоронну службу часів 
Януковича, але «навпаки»: за-
хищатимуть та особливо при-
скіпливо ставитимуться тепер 
до діаметрально інших осіб.

Та й сам процес призна-
чення Швидкого мав чимало 
цікавих моментів. Від початку 
Віктор Васильович, який на 
Волині очолив «Варту поряд-
ку» під час Єврореволюції, 
не горів не тільки бажанням 
посісти посаду начальника 
УМВС, а й взагалі повертати-
ся в органи внутрішніх справ. 
Але зрештою погодився.

Найцікавіше те, що за ін-
формацією «Хронік Любар-
та», одним із авторів листа 
міліціонерів-відставників до 
Авакова з проханням призна-
чити Швидкого начальником 
УМВС в області був саме… 
Павло Алексєєнко!

Не по-пацанячи якось ви-
йшло…

ПРАВИЙ СЕКТОР 
ЗАВЖДИ ПРАВИЙ?

Сьогодні в Україні скла-
лася ситуація, коли старі ін-
ституції зруйновано, а нових 
ще не побудували. Влада на 
місцях фактично відсутня. А 
суспільно-політичний стан за 
відсутності керівництва нази-
вається анархією, хоча багато 
хто плутає це з демократією.

У демократії є чіткі механіз-
ми управління суспільством. 
Один з них – це вибори.

Тому легітимізацію влади 
можна було б провести швид-
ко й без зайвих втрат, була б 
політична воля та готовність 
взяти на себе відповідальність.

Ми маємо легітимно об-
раний парламент, який при-
значив легітимний уряд. Від-
повідно, кожен член уряду 
повинен сформувати верти-
каль влади в зоні своєї від-
повідальності. Зрозуміло, що 
кожен буде призначати тих 
людей, яким довіряє і з ким 
комфортно працювати. 

Якщо підлеглий не може 
впоратися із завданнями, які 
перед ним ставлять, керівник 
його звільняє. Якщо не звіль-
нив, але, на думку суспіль-
ства, підлеглий спрацював 
погано, то відповідальність 
має нести керівник. Ми не го-
воритимемо про кримінальну 
відповідальність, а лише про 
політичну.

А політично відповісти та-
кий член уряду зможе під час 
виборів, коли його політична 
сила недоотримає голосів.

Так працюють демокра-
тичні механізми. Натомість 
ми бачимо тиск вулиці в мо-
мент, коли владу потрібно 
легітимізувати. Проблема в 
тому, що група активістів, 
яка тисне, не представляє 
всю громадськість, а лише 
її окрему частину. Відтак є 
небезпека, коли різні групи 
активістів можуть пропо-
нувати різні управлінські та 
кадрові рішення на місцях. А 
це колапс державного управ-
ління.

Спрощено схема має та-
кий вигляд: у кого сили біль-
ше, того й правда. А це вже 
механізми, які виходять за 
межі правового поля. Право 
сильного, коли переможець 
отримує все, з часом оберта-
ється проти самих же ініці-
аторів. Сьогодні зі щитом, а 
завтра – на щиті.

Тому, попри всі розбіж-
ності в оцінці та невдоволен-
ня діяльністю уряду, потрібно 
дати шанс їм працювати за 
законом. Інакше ми ніколи 
не розірвемо це зачароване 
коло.

У 

ВОЛИНСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ ЖУВАННЯ ШМАРКЛІВ,ВОЛИНСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ ЖУВАННЯ ШМАРКЛІВ,  
АБО ПОВЗАННЯ ПО ВЕРТИКАЛІАБО ПОВЗАННЯ ПО ВЕРТИКАЛІ
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ART-ПРОТЕСТ

ВИМУШЕНА ЕМІГРАЦІЯ

PUTLER CAPUT 
У КРИМУ

У Криму на будівлях масово з’явилися 
графіті з написом «Putler Caput». Таким чи-
ном жителі півострова протестують проти 
російської окупації. 

Як пише «ТСН.ua», 12 березня на бу-
динках і гаражах у Сімферополі з’явилися 
графіті-постери із зображенням президента 
Росії Володимира Путіна з «гітлерівськими» 
зачіскою та вусами. 

«У такий спосіб невідомі патріоти висло-
вили свій протест проти російської окупації 
Криму та відверто неонацистської поведінки 
окупантів», – написав у «Facebook» Олек-
сандр Данилюк із громадського руху «Спіль-
на справа».

ІЗ КРИМУ МОЖЕ 
ВИЇХАТИ ПОНАД 100 
ТИСЯЧ МІСЦЕВИХ

Кількість біженців з Криму може скласти 
понад 100 тисяч людей. Так вважає політтех-
нолог, директор компанії стратегічного кон-
салтингу «Berta Communications» Тарас Бере-
зовець, пише «Корреспондент.net». 

«Ризикну зробити прогноз щодо біженців 
з Криму. За моєю інформацією, з півострова 
вже почався відтік наших громадян. Поки 
їдуть ті, кому є куди їхати – хто має нерухо-
мість по Україні або родичів. За найскромні-
шими оцінками, вже виїхало понад 5 тисяч 
кримчан. Загальний потенціал вимушених 
покинути Крим я оцінюю у понад 100 тисяч 
осіб», – каже експерт. 

Він радить українській владі найперше 
не затягувати і звернутися до кримчан з по-
відомленням, що контроль над півостровом з 
боку України втрачено.

«По-друге, не зволікаючи, почати виво-
дити всі війська з півострова, разом з їхніми 
сім’ями, чесними держслужбовцями та пра-
цівниками державних компаній, які вислови-
ли бажання покинути Крим», – переконаний 
Березовець.

Всім військовослужбовцям, вважає він, 
потрібно надати звання учасників бойових 
дій, а також необхідно скласти план евакуації 
протягом року всіх охочих виїхати з Криму з 
наданням нового місця проживання в інших 
регіонах. «ОСТАННЯ ПЛІТКА ПРО КРИМ: 

ТАТАРИ ЇДУТЬ ДЕСТАБІЛІЗОВУВАТИ ВОЛИНЬ»ТАТАРИ ЇДУТЬ ДЕСТАБІЛІЗОВУВАТИ ВОЛИНЬ»

ВОЛОДИМИР БЄЛЬСЬКИЙ: ВОЛОДИМИР БЄЛЬСЬКИЙ: 

Ц
Юрій КОНКЕВИЧ

е інтерв’ю мало свою прикметну 
передмову. Спочатку телефонував 
у Сімферополь на домашній 

номер Володимира Бєльського. Слухавка 
довго відповідала протяжними, як 
завивання березневого кримського вітру, 
гудками. По тому стався такий діалог. Я: 
«Доброго дня, чи можу з Володимиром 
Гертовичем говорити?». Злостива бабця: 
«Кавооо?!!!» Я: «Володимира Гертовича 
можна почути?». Злостива бабця: «Па-
русскі нада гаваріть, штоби я поняла». І тут 
старушенція вибила дзвінок. «Сподіваюся, 
Бєльські не розчинилися в Криму», – 
подумав і набрав мобільний номер 
колишнього прес-секретаря колишнього 
Луцького міського голови. Бєльський 
нині працює у Кримському басейному 
управлінні водних ресурсів, провадить 
тут пропагандистську та роз’яснювальну 
роботу із захисту та раціонального 
використання води на півострові. Розмова 
вийшла доволі контраверсійною з огляду 
на усталені в нас уявлення про нинішню 
ситуацію в Криму.

– Володимире Гертовичу, сподіваюся, у 
вас все добре і спокійно в житті. Тут щойно 
мав неприємну телефонну розмову. Не зна-
єте, що я не так зробив?

– Мені телефонували в ці дні дуже багато 
знайомих – і з Луцька, і з «материка», так би 
мовити. Не вірять, коли кажу, що я окупан-
тів, про яких багато пишуть і показують, не 
бачив. Усі шоковані… До речі, у ці дні кілька 
волинських журналістів відпочиває в Кри-
му. От сьогодні (ми розмовляли 10 березня. 
– Авт.) їду в Алушту, санаторій «Славутич», 
пити каву з волиняками. Будемо дискутувати 
вочевидь…

– Я, зізнатися, також шокований вашою 
інформацією. Війна ж триває…  

– Гаразд, відповім так: на побутовому рів-
ні в Криму жодних змін немає. Крім загостре-
ного нервування. Воно, звісно, присутнє. Усі 
переживають. Раніше розмови про політику в 
курилці були нонсенсом. Розмовляли про все 
на світі, крім політики і політиків. Тепер усе 
повернуте до подій у Києві та Криму. 

– Що ви робите в Криму?
– Мотаюся по всьому півострову. Ор-

ганізовую заходи, свята на водних об’єктах 
Криму: водосховищах, водоспадах, джере-
лах. Їх беруть під захист школи, організації. 
Вода тут об’єднує людей, бо її слід берегти. В 
Урожайному, наприклад, освячення джерела 
проводили православний священик та мулла. 
Щойно бачу натяк на політику чи піар чийсь, 
відходжу в бік. Бачив у себе на заходах всі-
ляких могильових, константінових, аксьоно-
вих… Тримаюся від них подалі. 

– Але ж українською спілкуватися ви, 
певне, можете вільно тільки в межах на-
вчальних закладів і з рідними… 

– Не варто перебільшувати мовної про-
блеми. Щойно я вийшов із кабінету заступ-
ника директора школи у Перевальному. Це 
селище лежить на півдорозі між Сімферопо-
лем та Алуштою. Школа працює без жодних 
форс-мажорів. Дітки бігають слов’янської 
зовнішності, татарської, вірменської… Зараз 
буду зустрічатися із Валіч Ліїне Іліївною – та-
таркою, вчителькою російської і української 
мови та літератури. Серед кримських татар 
чимало українських філологів. 

У середовищі педагогів Криму є нама-
гання відкрити якомога більше українських 
класів та шкіл. За ведення уроків українською 
доплачують 20% до окладу. Взагалі ж викла-
дають часто трьома мовами – татарською, ро-
сійською та українською. Наприклад, у шко-
лі Перевального, в якій нині перебуваю, дві 

мови – російська та українська.   Моя дружи-
на викладає українську в першій українській 
гімназії Сімферополя. Приміщення казкове, 
обладнання багато, кожен клас підключений 
до загальношкільної мережі, багато мульти-
медійних центрів. Подібні потужні українські 
школи у селах Урожайному та Українці.

– Тому ще болячіше втрачати ці досяг-
нення української громади, переконаний, 
що через певний час у цих школах, на цьому 
обладнанні вчитимуть суто російською… 
Гаразд, ви казали, що на побутовому рівні 
ситуація все ж напружує усіх. У чому?  

– Психоз масовий. Ширяться плітки, інко-
ли одна безглуздіша за іншу. Ну от сьогодні на 
роботі почув про те, що кримські татари бу-
цімто масово втікають на Волинь. Емігрують 
як біженці, хочуть там дестабілізувати ситуа-
цію. Мені смішно було це чути, бо про Волинь 
я однаково все знаю, хоч і не живу зараз там. 

– В Україні якийсь час популярним за-
няттям було скуповувати сіль, борошно, цу-
кор – про запас. У Криму як з цим нині? 

– Кілька тижнів тому в нас також це було. 
Головно через збої в банкоматах продукти 
скуповували. Про цінники сказати нічого не 
можу – дружина веде господарство, але чо-
гось екстраординарного ще від неї не чув. 

– У неділю в Криму буцімто референ-
дум має відбутися про подальший статус 
півострова. На вашу думку, він буде веле-
людним?

– У цьому випадку мушу вжити форму-
лу «без коментарів». Не володію достатньою 
інформацією, щоб оцінити ситуацію. Можу 
також поділитися найсвіжішими враженнями 
про, так би мовити, настрої людей. Довелося 
почути в центрі міста такий монолог: «Мені 
начхати, яка ганчірка в центрі Сімферополя 
висітиме, аби спокійно було». Ось такі настрої 
в більшості людей… 
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Ч ЧЕРНІГІВ:ЧЕРНІГІВ: СКАРБИ ПОЛУБОТКА,  СКАРБИ ПОЛУБОТКА, 
ДВІ З ПОЛОВИНОЮ МОВИ ДВІ З ПОЛОВИНОЮ МОВИ 
І «КОВБАСНА РЕВОЛЮЦІЯ»І «КОВБАСНА РЕВОЛЮЦІЯ»

Віра ЄДЕМСЬКА, Чернігів

ернігів – північна 
столиця України, центр 
Чернігівського князівства, 

300-тисячне місто на березі 
колись найчистішої в Європі річки 
зі старослов’янською назвою 
Десна… Місцевий люд час до 
часу зітхає, згадуючи розміри 
Чернігівської губернії (не від 
Сяну до Дону, але від Гомеля до 
Брянська), а тим більше князівства 
(від Підмосков’я до Тмутаракані).  
Після революції територію грубо 
перекраяли (і місцеві патріоти 
досі вимагають повернення хоча 
б Сурожщини і Стародубщини). 
Проте і сьогодні Чернігівщина – 
велика й цікава. 

МІСТО ЛЕГЕНД
Такий образ створюють Черні-

гову нині, запрошуючи туристів. На 
радянському гербі були присутні 
хімічна колба, гармата і колосся. На 
логотипі 2000-х – казковий клубок, в 
якому можна угледіти привид мона-
ха, собор, богатирський меч.

Назва міста, за легендою, пішла 
від імені засновника, князя Чорного. 
Або – від переказу про його доньку, 
яка, рятуючись від загарбницької на-
вали, кинулася з вежі на землю. 

За билиною, Ілля Муромець 
Солов`я-розбійника зустрів саме в 
Чернігівських лісах. І на Болдиній 
горі чернігівці покажуть вам могилу 
Іллі Муромця. 

Цікавим є і так званий «черні-
гівський звір» симаргл. Зображення 
створіння з головою лева і хвос-
том дракона знаходять тут на бага-
тьох старовинних артефактах. Ро-
ків зо п’ять тому хотіли встановити 
пам’ятник симарглу – не вдалося. 
Завадили політичні ігрища, до яких 
підключили церкву. 

Серед легендарних імен, які 
пов’язані з історією Чернігова – 
чаклун і чорнокнижник Дунін-
Борковський (його карету, чортами 
запряжену, нібито бачать у буремні 
ночі на мосту через Стрижень), при-
вид Мотрі Кочубей – похресниці й 
коханої гетьмана Івана Мазепи, і, 
звичайно ж, Павло Полуботок, який, 
за переказами, заховав численні 
скарби десь тут, поруч! Прямими під-
рахунками гетьманської спадщини 
чернігівці переймаються не дуже, але 
легенду знають. 

ДО РЕЧІ, ПРО ЕКОЛОГІЮ
Постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, і ліквідаторів, і тих, хто 
будував наймолодше місто України Славутич, у Чернігові дуже багато. 
Надто близько місто виявилося до місця подій. Але... В це можна вірити, 
можна не вірити, проте карта радіоактивного забруднення і справді 
показує: чорна хмара обійшла Чернігів боком. Кажуть, святий Феодосій 
уберіг. Може, й так.

Одна з найбільш визначних фігур 
Чернігівської минувшини – святий 
Антоній Печерський. Печери й під-
земна церква, що їх він створив, сьо-
годні – місце паломництва прочан і 
туристів.

СЬОГОДЕННЯ
Тривалий час Чернігів вважався 

«раєм для пенсіонерів і відставни-
ків». Тільки підприємств загально-
союзного значення було не менш як 
п’ять. Тут виробляли автозапчастини 
й телевізори, працював камвольно-
суконний комбінат і величезне «Хім-
волокно». Тепер промисловість у міс-
ті майже зупинилася, тож чернігівці 
намагаються перетворити його про-
філь з промислово-відпочинкового 
на туристичний. 

Пиво «Чернігівське» давно вже не 
чернігівське: це і самі місцеві жителі 
давно визнають. Пивзавод викупила 
міжнародна корпорація. А от взут-
тєва фабрика «Берегиня» – це своє! 
Тримається, працює, і ортопедичні 
черевички та чобітки відправляє аж 
до Канади. 

Суттєвий внесок у місцеву еконо-
міку роблять сусіди-білоруси. Щови-
хідних їдуть вони скуповуватися на 
місцеві базари. 

ЯК МИ ГОВОРИМО?
І нині в Чернігові часто-густо 

можна почути непогану російську 
мову. Це пояснюється тим, що в ра-
дянські часи до Чернігова завозили 
багато фахівців з Росії.

Українську чутно стало в останні 
10-15 років в основному серед сту-
дентства, інтелігенції. А на ринку чи 
в маршрутці ви почуєте незрівнян-
ний суржик, а якщо пощастить – то й 
справді красиву сіверську говірку.

За радянської пори українська 
мова в  Чернігові була присутня хіба 
що в газетах і на вивісках державних 
установ. Нині маятник хитнувся в 

інший бік: якщо за СРСР українська 
школа в місті була всього одна, то 
сьогодні навпаки, одна – російська. 

У побуті дві з половиною мови 
уживаються (і вживаються) разом 
абсолютно спокійно. 

ЗАСТИГЛА МУЗИКА
Домінанти чернігівської архітек-

тури – безперечно, церкви й собори. 
І старовинні (Спасо-Преображенсь-
кий, Борисоглібський, Троїцький, 
П’ятницька церква), і новозведені. 

Центр Чернігова нагадає вам не-
величку Європу: зруйноване бомбар-
дуванням і пожежами місто після ві-
йни відбудовували німецькі полонені, 
це позначилося на архітектурі. Одна 
з найкращих споруд – Чернігівський 
вокзал. Кажуть, німці помстилися: 
коли уважно придивитися до стелі, 
можна вгледіти свастику. Якщо не за-
паморочиться.

Центральна площа міста назива-
ється Красною. Не Червоною: саме 
Красною, бо красива. Так само зветь-
ся і міст через річку Стрижень, яка 
поділяє місто навпіл. 

Один з головних символів міс-
та – 12 старовинних, ще петровської 
доби, гармат, виставлених півколом 
на Дитинці-Валу. Тут стояла колись 
чернігівська фортеця.  

МИ І ПОЛІТИКА
Хоча північні сусіди і люблять, 

мріючи про розкол України, згадува-
ти й Чернігівщину серед тих, хто ки-
неться до братських обіймів, насправ-
ді все не так просто. Регіон, завжди 
налаштований достатньо проукраїн-
ськи, останній десяток років – взагалі 
помаранчевий. І хоча два-три роки 
влада в самому місті була «регіональ-
ною», зараз місто практично повністю 
контролюють представники місцевої 
«Батьківщини» на чолі з народним де-
путатом Валерієм Дубілем.

Не можна не згадати серед облич 
чернігівського політикуму таку коло-
ритну фігуру, як Олег Ляшко: депутат 
родом саме з Чернігівщини і періо-
дично наїздить на малу Батьківщину 
потрясти вилами. Ефект справляє хоч 
і нетривалий, але феєричний. Ска-
жімо, на одній з осінніх сесій міської 
ради Олег Валерійович встиг пообі-
цяти: а) викинути наявного міського 
голову у вікно, б) задушити його влас-
ними руками, в) здійняти на вила. 

Саме на Чернігівщині народив-
ся другий президент України Леонід 
Кучма. Крім того, серед визначних 
політичних фігур – Валерій Масол, 
Микола Рудьковський, Іван Куров-
ський, Іван Плющ.

БУНТУЄМО? 
Сам по собі Чернігів – місто не 

дуже революційне, чекати, поки чер-
нігівцям урветься терпець, можна 
довго. Але трапляються і в нас свої 
революції.

Наприклад, «ковбасна революція» 
1990 року – народний бунт, який увій-
шов у місцеву історію. Пам’ятника пе-
рекинутій автівці першого секретаря 
обкому Комуністичної партії поки не 
поставили, але про те, як посипалася 
з багажника сирокопчена ковбаса, 
радо розповідають. Заспокоювати 
10-тисячний «голодний» мітинг, що 
зібрався на центральному стадіоні,  
приїздив тоді сам секретар ЦК КПУ 
Леонід Кравчук. Наслідки «ковбасне 
повстання» мало суттєві: відставка 
обласного керівництва, покращення 
постачання.

Учасників Жовтневої револю-
ції відзначено на Алеї героїв. Про ці 
бюсти сперечаються, знизують пле-
чима, але їх не чіпають. Є монументи 
героїв-чорнобильців і тих, хто заги-
нув у Афгані. А нова історія натискає 
– у подіях на Майдані 2014 року чер-
нігівці участь брали досить активну. 
Мирний чернігівський намет було 
знесено в перші ж дні грудня: влада 
вислужувалася. Але згодом з’явилися 
барикади. ОДА і облраду брали мир-
но. І автор свідок: уночі в будівлі за-
хопленої повстанцями облради ди-
вилися кіно про ненасильницький 
спротив і Махатму Ганді.  Але Чернігів 
має шістьох загиблих: двох бійців Не-
бесної сотні, двох хлопчиків, тільки в 
листопаді призваних до внутрішніх 

військ, і двох бійців «Беркуту». Усіх 
застрелили снайпери…

І вже обговорюється в місті ідея 
перейменування вулиці ім. 50-річчя 
CРСР на вулицю Небесної сотні, а на 
місці, де стояв пам’ятник вождю сві-
тового пролетаріату, планують вста-
новити пам’ятник Героям Майдану.

ЛЮДИ І ПАМ’ЯТНИКИ
За знесеним революційною хви-

лею пам’ятником Леніну чернігівці 
майже не сумують: Ілліч (три тонни 
чистої бронзи) лежить собі на тери-
торії одного з місцевих КП й ініціатив 
з його повернення ніхто не висуває. 
А от скажіть лише комусь із місцевих 
жителів кодове слово «Жабки!». По-
чуєте багато цікавого.

Невеличкий дитячий фонтанчик, 
облаштований у центрі міста ще в 
30-х роках минулого століття, був 
найулюбленішим місцем відпочинку 
кількох поколінь чернігівців. Прий-
шовши на перший термін, міський 
голова Олександр Соколов діяльність 
на посаді почав революційно: пови-
ламував розкішні гранітні бордюри, 
а «Жабки» замінив на кількаміль-
йонний за вартістю китайський му-
зичний фонтан. Корінні чернігівці не 
вибачили й досі. 

Серед пов’язаних з історією Чер-
нігова гетьманських імен не останнє 
– ім’я Івана Мазепи. Тут його знають і 
шанують як великого мецената, який 
збудував кафедральний  Троїцький 
собор, звів великий учбовий комплекс 
– Колегіум – і ще багато чого зробив 
для міста. Незважаючи на всі заслу-
ги, вкладена в голови за радянських 
часів репутація «зрадника» зіграла 
свою роль. Через протести комуніс-
тів та їхніх прихильників пам’ятник 
Мазепі навіть відкривали не в при-
значений офіційно час, а потай, рано-
вранці. Таблички біля погруддя пев-
ний час не було, і туристи, гуляючи 
Валом, схвально кивали: «Який гар-
ний Хмельницький». Втім сьогодні на 
стародавньому Валу спокійно стоять 
майже поруч  і Олександр Пушкін, і 
Мазепа. На Пушкіні, ніде правди діти, 
написали раз «кацап», а Мазепу по-
лили зеленкою. А так усе мирно.

Неподалік від них – пам’ятник 
князю Ігорю. І пам’ятник ентузіазму 
російського олігарха Ігоря Найваль-
та, який вже кілька років фінансує 
археологічні розвідки на Валу – все 
мріє віднайти легендарні князівські 
поховання. Археологи копають, що 
тільки можуть. Гроші ж дають!

НАОСТАНОК
Місто, яке колись звали сонним 

губернським хутором, і нині – спо-
кійне, золотаво-зелене і дуже гостин-
не. Десна тече, храми стоять, і може 
здатися, ніби Чернігову байдужі  по-
дії сьогодення. Це не так. Але хай які 
буревії налітали б, 1300-річне місто 
тільки посміхається: «А про нас ще 
907-го року розповідали в літописах. 
Стоїмо і стояти будемо».Чернігівський Вал
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Ірина КАЧАН

Приміщення гарнізонного 
Будинку офіцерів, що на 
вулиці Винниченка в центрі 
Луцька, має усі шанси стати 
історичною руїною. З року 
в рік на реконструкцію 
будівлі не знаходять коштів. І, 
схоже, нинішні перспективи 
лишаються невтішними. 

Оригінальна польська будівля 
у стилі академічного класицизму 
з’явилася в Луцьку на вулиці Ягел-
лонській ще у 1930 році. Її архітектор 
– Казимир Лялевич. Спершу то був 
Польський державний земельний 
банк, за «совєтів» тут облаштували 
Будинок офіцерів, згодом приміщен-
ня займали різні установи й органі-
зації, здавали в оренду під офіси. По 
тому пам’ятку приватизували, хоча 
через суд згодом таки повернули у 
державну власність, у відання Мі-
ністерства оборони. Зрештою восе-
ни 2011 року будівля перейшла до 
Міністерства освіти, яке передало її 
Луцькому національному технічно-
му університету.

Щойно «політех» узявся за ре-
конструкцію будівлі, як на початку 
2012 року стало відомо, що колиш-
ній Будинок офіцерів дістанеться 
Волинській філармонії. І тут почало-
ся… Освітяни і студенти бачили тут 
навчально-лабораторний корпус уні-
верситету, артисти – концертний зал.

Порозумітися було важко. Офі-
ційно будівля належить ЛНТУ, але 
волинські владці пообіцяли, що сюди 
переселять обласну філармонію й на-
решті облаштують концертний зал, 
якого філармонія досі не мала, та й 
донині не має. Більше того, відповід-
не доручення Миколі Азарову під-
писав сам Віктор Янукович. Тобто 
тодішній губернатор Борис Клімчук 
особисто клопотав, аби доля будівлі 
вирішилася на користь артистів. 

ЗАМІСТЬ 
НАВЧАЛЬНОГО 
КОРПУСУ – 
МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР
За словами Олександра Курилю-

ка, тепер уже екс-заступника колиш-
нього губернатора Бориса Клімчука, 
ініціатива передати Будинок офіце-
рів філармонії була доречною. 

– Волинська філармонія, мабуть, 
єдина в Україні не має власного кон-
цертного залу. А в Будинку офіцерів 
був зал із гарною акустикою. Зре-
штою, це капітальна будова, – мо-
вить колишній посадовець. – Тому 
тоді ця ініціатива була правильною. 
Загалом ми розглядали різні варі-
анти. Ми не були проти, щоб при-
міщення дісталося ЛНТУ, однак фі-
лармонії воно було потрібніше. Та 
Міністерство тоді не дослухалося до 
наших аргументів. 

Утім, продовжує Олександр Ку-
рилюк, треба завжди реально зва-
жувати свої можливості. Мовляв, 

керівництво луцького «політеху» 
замахнулося на надто амбітний про-
ект, не маючи на це коштів.

– Сумніваюся, що Міністер-
ство готове виділити гроші на всі 
ремонтні роботи. Та й університет 
таких коштів не має. Нині ЛНТУ не 
може осилити роботи у корпусі на 
вулиці Даньшина. Там вони досі не 
завершені. Тому реалізувати про-
ект реконструкції Будинку офіцерів 
під навчальний корпус університе-
ту буде вкрай складно. Я знаю, що 
ректор періодично піднімає це пи-
тання у міністерстві. Але чи будуть 
кошти – сумнівно, – пояснив екс-
чиновник. 

На своїй першій оперативній 
нараді з підлеглими 10 лютого 2014 
року ще один колишній губернатор 
Олександр Башкаленко заявив, що 
Будинок офіцерів таки дістанеться 
освітянам. 

– Ми вирішили, що філармонії 
краще все-таки будувати новий зал. 
І розпочали таку роботу з міською 
архітектурою. Якщо нам дадуть від-
повідні висновки по земельній ді-
лянці біля філармонії на Волі, 46, то 
візьмемося за розробку проекту. А 
задум серйозний, на проект треба 
щонайменше 25 мільйонів гривень. 
Цьогоріч ми готові виділити понад 
мільйон на початок проектних робіт 
по філармонійному залу. Я думаю, 
що за кілька років цей проект ми 
реалізуємо, – пояснював Курилюк, 
ще будучи заступником Башкален-
ка. – А от щодо Будинку офіцерів, 

то, мені здається, за нинішніх умов 
краще відмовитися від задуму роби-
ти там корпус університету. Гадаю, 
що в цьому приміщенні може бути 
галерея, виставкові зали, якийсь 
мистецький центр. Треба віддавати 
приміщення у комунальну власність, 
шукати приватного інвестора. І тоді 
вже на засадах приватно-державного 
партнерства реалізовувати проект. 
Якщо це буде суто культурний за-
клад, то, думаю, можна було б зна-
йти меценатів.

ДАВНЯ МРІЯ ПРО
РІДНУ СЦЕНУ
У січні 2015 року Волинській 

обласній філармонії виповниться 
75 років. За всі ці роки культурна 
установа так і не розжилася власним 
концертним залом. 

– Ідея облаштувати зал у Будин-
ку офіцерів виникла ще в 2005 році. 
Тоді це приміщення мало нормаль-
ний стан. Воно, звісно, було не най-
кращим для нас, але ж було, – гово-
рить директор Волинської обласної 
філармонії Сергій Єфіменко. – А це 
ненормально, коли 160 людей все 
життя працюють на колесах. 350 
концертів щороку, і всі вони виїзні. 
Це те ж саме, що й футбольний клуб 
без стадіону або лікар без операцій-
ної. Нас почув Борис Клімчук і чо-
тири роки тому сказав, що будемо 
домагатися Будинку офіцерів. Але не 
вдалося, хоча було доручення Прези-
дента про передання. Ми вже навіть 

ПРИМАРНІ ПЕРСПЕКТИВИ 
БУДИНКУ ОФІЦЕРІВ 

на валізах сиділи. Але поки питання 
з’ясовувалося, будівля стала геть за-
недбана. Та й залу там уже нема, як і 
даху над ним. 

До всього, пояснює Сергій Єфі-
менко, біля Будинку офіцерів не 
можна було б облаштувати стоянку 
для автомобілів. А артистам треба, 
аби поруч міг припаркуватися авто-
бус, і то не один. 

– Ідея не нова. Наприкінці існу-
вання Радянського Союзу на місці, 
де зараз розташовується філармо-
нія, мали будувати таку споруду. 
Тоді планували монументальну 
будівля на два зали, один – на пів-
тори тисячі людей, інший – на 300, 
з рестораном, готелем. У стилі ам-
пір. Зараз хочемо все наполовину. 
Бо розуміємо сьогоднішні реалії. 
Та й вартість будівництва висока. І 
півторатисячний зал часто просто-
юватиме або буде заповненим напо-
ловину, – міркує Сергій Єфіменко. 
– У артистів має бути рідна сцена, 
стаціонарна. Бо ж де готувати про-
грами, проводити репетиції, шука-
ти якісь режисерські ходи? Тільки 
на сцені. А ми її не маємо. А в репе-
тиційному залі це складно робити. І 
я дуже хочу, аби такі амбітні плани 
в наших керівників не зникли. (Роз-
мова з очільником філармонії відбу-
валася саме напередодні зміни влади 
у державі. –Авт).

СУМНИЙ ОПТИМІЗМ
У Луцькому національному тех-

нічному університеті оптимізму з 
приводу реконструкції колишньо-
го Будинку офіцерів теж не від-
чувається. За словами проректора 
з адміністративно-господарської 
роботи Миколи Баховського, за два 
роки вдалося небагато: замінити 12 
вікон, на що витратили майже 50 
тисяч гривень, і вивезти купу сміт-
тя. 

– Почалася плутанина, і ми при-
зупинили роботи. Коли нам пере-
дали приміщення, там уже не було 
ні опалення, ні освітлення, ні кана-
лізації. Там чортзна-що робилося, 
навідувалися бомжі. Приміщення 
нищилося, бо був, по суті, вільний 
доступ. Тому ми закрили доступ до 
будівлі. Її зараз пильнують чотири 
охоронці, на яких витрачаємо по 
шість тисяч щомісяця. Гроші йдуть, 
але пуття поки що нема жодного, – 
каже Микола Баховський. – Але є за-
тверджений проект реконструкції. У 
цьому корпусі навчатимуться дизай-
нери, буде розташована приймальна 
комісія і актова зала. Звісно, все це в 
перспективі. Одна біда – грошей ма-
лувато. Власним коштом університет 
не зможе багато зробити. Щось буде-
мо, звичайно, робити, але держава 
мусить допомогти. За кошторисом 
нам треба близько восьми мільйонів 
гривень. 

***
Тим часом оригінальна пам’ятка 

польського періоду історії Луцька 
дедалі більше руйнується й має геть 
занедбаний вигляд. І що далі – то 
більше коштів потрібно буде на її 
порятунок. 

Якщо нікому нема діла до істо-
ричної цінності самої будівлі, то хто 
ж зважатиме на те, що на місці ав-
тентичних арочних вікон з’явилися 
металопластикові? Наївні думки. 

У САМІСІНЬКОМУ ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА ГИНЕ ОРИГІНАЛЬНА ПАМ’ЯТКА АРХІТЕКТУРИ
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П’ЯТНИЦЯ
21 БЕРЕЗНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

СУБОТА
22 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

НЕДІЛЯ
23 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

Х/Ф «У ВАС БУДЕ ДИТИНА»
Країна: Росія, 2013. Жанр: мелодрама
Режисер: Олександр Цабадзе
У ролях: Ігор Денисов, Вікторія Романенко, Ната 
Муравнідзе, Анна Лутцева, Серафима Низовська, 
Юлія Рутберг, Сергій Барковський, Ігор Денисов 
(II), Ніка Тавадзе, Ілля Блідий, Єгор Корєшков, Ніно 
Нінідзе, Вільма Кутавічюте, Валерій Сторожик.

Чотири жінки волею долі зустрічаються в од-
ному пологовому будинку. Кожна чекає на дитину 
і в кожної – своя таємниця, своя причина змінити 
майбутнє, своя любов і своя образа. Чотири харак-
тери, чотири долі. Такі різні й такі схожі жінки...

Х/Ф «БУДИНОК 
ВОСКОВИХ ФІГУР»

Країна: США, 2005. Жанр: жахи
Режисер: Жауме Серра
У ролях: Еліша Катберт, Чад Майкл Мюррей, 
Браян Ван Холт, Періс Хілтон, Джаред Падалекі, 
Джон Абрахамс, Роберт Річард, Драгіці Деберт, 
Томас Адамсон, Мюррей Сміт.

Компанія друзів вирушає на футбольний 
матч, дорогою вони зупиняються на ночівлю.

Коли молодь сидить біля багаття, до них 
під’їжджає дивна вантажівка і засліплює всіх 
світлом фар. Уночі чути обережні кроки навколо 
табору, а на ранок друзі виявляють неподалік яму 
з трупами тварин. Хлопці бачать, що хтось по-
шкодив їхні автомобілі й тепер вони не можуть 
виїхати звідси. Карлі з Вейдом вирушають у най-
ближче містечко по допомогу, де знаходять музей 
воскових фігур. Усі фігури в будинку виявилися 
дуже реалістичними і моторошними, тому хлоп-
ці поспішили покинути музей, не помітивши, що 
за ними пильно спостерігає людина у масці. Після 
цього і починається справжній жах для молодих 
людей, які застрягли у цьому моторошному місці.

Х/Ф «УСЕ СПОЧАТКУ» 
Країна: Росія, 2014. 
Жанр: кримінальний фільм, 
мелодрама
Режисер: Дарина Полторацька
У ролях: Кирило Кяро, Наталія Антонова, Геор-
гій Дронов, Володимир Литвинов, Андрій Фро-
лов, Юлія Такшина, Ольга Вяликова, Софія Бідна, 
Олександр Горбатов, Олександр Грішин.

Ув’язнений Павло Стахов отримує лікарський 
висновок – йому залишилося жити не більш як 
шість місяців. Павло пропонує своєму колишньо-
го партнеру по бізнесу і другу дитинства  Генна-
дію всі свої акції в обмін на допомогу в організації 
втечі. Під час цієї віртуозно організованої втечі 
Павло імітує свою смерть. Єдине його бажан-
ня – забрати свою доньку Катю з дитбудинку і 
провести останні дні життя разом з нею. Але 
Павло з гіркотою дізнається, що Катю рік тому 
удочерили. Йому вдається налагодити стосунки 
з жінкою, яка удочерила Катю. Але несподівано 
втручається Геннадій, краде дитину. Павлу дове-
деться багато пережити, щоб врятувати доньку 
й відновити справедливість.

ТЕЛЕАНОНС

СУБОТА
17.50

ПОНЕДІЛОК
20.30

СЕРЕДА
23.35

08.05 «Економічна правда»
09.10, 10.10 Т/с «У вас буде 
дитина»
11.10, 12.05 Т/с 
«Скліфосовський»
13.00, 03.45 «Не бреши мені - 4»
14.00, 03.00 Т/с «Справа лікарів»
14.50, 04.35 «Красуня за 12 
годин - 2»
15.45 «Свати - 4» 1
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
20.30 «Сказочная Русь»
21.15 «Україна єдина.
Телемарафон»
00.55 Х/Ф «ПІНА ДНІВ»
05.45 Телемагазин

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок 
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.30, 16.20 «Сценарій кохання»
16.50 Т/с «Жіночий лікар»
18.05, 02.40 «Стосується 
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.10 «Подробиці»
20.30 Т/с «Даша»
00.35 Х/Ф «КАКТУС І ОЛЕНА»
03.25 Мультфільми

05.20 Служба розшуку дітей
05.25, 08.45, 12.45 Факти
05.50 Світанок
06.55 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Анекдоти по-українськи
10.40 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
11.40, 13.00 Х/Ф «МІСЦЕ 
ЗУСТРІЧІ ЗМІНИТИ НЕ 
МОЖНА»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с «Братани-3»
21.50 Т/с «Лісник»
23.35 Х/Ф «ВІД СУТІНКІВ ДО 
СВІТАНКУ»
01.20 Х/Ф «ВІД СУТІНКІВ ДО 
СВІТАНКУ-2. КРИВАВІ ГРОШІ 
ТЕХАСУ»

05.20 «Чужі помилки. Закоханий 
шумахер»
06.05 Х/Ф «БУДЬТЕ МОЇМ 
ЧОЛОВІКОМ...»
07.40 Х/Ф «КОХАННЯ АВРОРИ»
09.15, 18.30 «Неймовірна правда 
про зірок»
10.50 Х/Ф «КАТЕРИНА. 
ПОВЕРНЕННЯ КОХАННЯ»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00, 22.55 «Холостяк - 4»
01.15 «Холостяк - 4 Як війти 
заміж»
02.05 Х/Ф «ПОПЕЛЮШКА ІЗ 
ЗАПРУДДЯ»
03.45 Нічний ефір

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 
18.20 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20, 00.35 На слуху
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.45, 07.40, 08.20 Гість студії
07.20 Країна on line
07.35 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00, 05.25 Підсумки дня
10.05, 15.30 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.45, 21.15 Діловий світ
12.25 Віра. Надія. Любов
13.30, 03.25 Українського роду
13.50 Театральні сезони
14.45 Euronews
14.55, 05.50 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабінету Міністрів 
України
18.05 Фінансова перспектива
19.10 Про головне
19.30, 21.30 Шустер-LIVE
00.00 Підсумки
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
01.20 Хіт-парад «Національна 
двадцятка»
02.30 «Секрети успіху» з 
Н.Городенською
03.45 Т/с «Сімейне 
розслідування»

06.00 Мультфільми (1)
07.00, 16.30 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «КРИМІНАЛЬНИЙ 
ТАЛАНТ»
12.50 «Нове Шалене відео по-
українськи»
14.50 «Облом.UA. Новий сезон»
19.00 Т/с «Заповідник страху»
23.00 Х/Ф «КІКБОКСЕР-3»
01.05 Х/Ф «ВТОРГНЕННЯ 
ЖИВОЇ СТАЛІ»
02.30 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

06.00 Старший син Сталіна
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Тварини крупним 
планом
08.30, 13.30 Темні секрети 
великих міст
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 В пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Секретні історії
17.30 В пошуках істини
19.30 Холод-вбивця
20.30 Яків Блюмкін. Чужий серед 
своїх
22.30 Неймовірна Австралія
00.30 Покер
01.20 The Ukrainians

06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 02.15 
Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
«Слід»
10.00, 21.00, 22.30 Т/с 
«Шаман-2»
11.50, 19.45, 03.00 «Говорить 
Україна»
13.00, 23.30 Т/с «Подружжя»
18.00 Т/с «Сашка»
22.00 Події дня
00.30 Т/с «Ментовські війни 7»
04.00 Х/Ф «КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ»
05.30 Х/Ф «ВОРОГ №1»

06.10, 06.55 Kids Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00, 09.50, 19.00 Т/с 
«Вороніни»
09.00, 17.05 Т/с «Не родись 
вродлива»
15.15 Х/Ф «БЛОНДИНКИ В 
ЗАКОНІ»
18.00, 23.50 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Х/Ф «ШОПОГОЛИК»
23.55 Х/Ф «МЕЧОНОСЕЦЬ»
02.00, 03.00, 04.00 Зона ночі
02.05 Тб про ТБ
02.35 Моє серце ножами 
проймає
03.05, 04.05 Богдан 
Хмельницький

07.00 «Хто там?»
07.55, 08.20 М/с «Король Лев. 
Тімон і Пумба»
08.45 «Світське життя»
09.45 «Сказочная Русь»
10.35, 11.40, 12.40, 13.45 «Свати 
- 4» 1
14.45 «Вечірній Київ - 2013»
16.40, 20.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
23.00 Х/Ф «МИ БУЛИ 
СОЛДАТАМИ»
01.30 Х/Ф «ВЕРОНІКА - 
НЕСКОРЕНЕ СЕРЦЕ»

08.30 «Сценарій кохання»
09.30 Новини
10.00, 02.45 Д/ф «Алла Пугачова. 
Чоловіки її величності»
11.05 Д/ф «Легендарні 
кінокомедії»
12.10 Х/Ф «БЕРЕЖИСЬ 
АВТОМОБІЛЯ»
14.05 Т/с «Провінційна муза»
17.50, 20.35 Т/с «Все з початку»
20.00, 02.10 «Подробиці»
22.55 «Ювілейний концерт Ю. 
Антонова у Кремлі»
03.40 Мультфільми

06.40 Х/Ф 
«ІНШОПЛАНЕТЯНИН»
08.10 Зірка YouTube
09.20 Дача
10.15 Т/с «Братани-3»
13.45, 19.50 Т/с «Топтуни 
(Зовнішнє спостереження)»
18.45 Факти. Вечір
19.00 Надзвичайні новини. 
Підсумки
21.40 Х/Ф «ЦЕНТУРІОН»
23.25 Х/Ф «ЗАЛІЗНИЙ ЛИЦАР»
01.25 Х/Ф «ЧЕРВОНИЙ ПОЯС»

05.35 Х/Ф «ДІТИ ПОНЕДІЛКА»
07.55 «Їмо вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 Х/Ф «СОЛДАТ ІВАН 
БРОВКІН»
11.50 «Холостяк - 4»
16.10 «Холостяк - 4 Як війти 
заміж»
17.05 «Хата на тата»
19.00 «Україна має талант!-6»
21.45 «Детектор брехні - 5»
22.40 «Я соромлюсь свого тіла»
00.30 Х/Ф «КОХАННЯ АВРОРИ»

06.00 Підсумки
06.30 Ну слуху
11.20 Армія
11.30 Православний вісник
12.05, 15.05, 19.10, 21.35 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
14.00 Біатлон. Кубок світу. Гонка 
переслідування (жін.)
17.25 Біатлон. Кубок світу. Гонка 
переслідування (чол.)
18.30 Головний аргумент
18.40 Український акцент
21.00, 01.20 Підсумки дня
22.50 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Від першої особи
23.35 Х/Ф «ЗИМОВА ВИШНЯ»
01.45 «Нащадки» з 
Н.Рибчинською та К.Гнатенком
02.40 Світ навколо нас
02.55 Д/ф «Велика гра»
03.40 Т/с «Сімейне 
розслідування»
05.20 «Секрети успіху» з 
Н.Городенською

07.15 «Нове Шалене відео по-
українськи»
08.00 «Облом.UA. Новий сезон»
09.00 Т/с «Нове життя сищика 
Гурова. Продовження»
17.00 Х/Ф «НЕСЛУЖБОВЕ 
ЗАВДАННЯ»
19.20 ЧУ 22 Тур. Динамо - 
Металург Запоріжжя
21.30 «КОРОЛІ РИНГУ». Одланьєр 
Соліс - Тоні Томпсон
23.00 Х/Ф «ВИКРАДЕНИЙ»
00.50 Х/Ф «РОЗВІДКА 2023»
02.30 Х/Ф «ТРОЯНСЬКИЙ 
СПАС»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
08.00 В пошуках істини
09.50, 21.30 Мегаспоруди
12.30 Земля: сили природи
13.30 Неймовірна Австралія
15.30 Мегацунамі: вижити
17.30 Таємниці століття
00.30 10 несподіваних фактів
02.10 Містична Україна

07.10, 08.30 Т/с «Інтерни»
10.00 Один за сто годин
11.00 Т/с «Дорожній патруль 4»
13.00 Т/с «Підстава»
17.00 Футбол. Українська 
Прем’єр-Ліга. «Шахтар» (Донецьк) 
- «Дніпро» (Дніпропетровськ)
20.00 «Говорить Україна»
21.45 Х/Ф «МЕРЕЖИВА»
23.50 Х/Ф «СИНЯ БОРОДА»
01.30, 03.45 Т/с «Ментовські 
війни 7»
05.15 Х/Ф «У ГОНИТВІ ЗА 
ЩАСТЯМ»

06.20, 05.20 М/с «Маска»
08.10 М/с «Том і Джеррі-шоу»
10.00 Ревізор
12.00 Т/с «Вороніни»
16.50 Х/Ф «ШОПОГОЛИК»
19.00 М/ф «Добриня Никитіч і 
Змій Горинич»
20.10 Х/Ф «АНГЕЛИ ЧАРЛІ»
22.00 Педан-Притула шоу 2
23.50 Х/Ф «ДОЛЯ НА 
СТОЛІТТЯ»
02.20, 03.20, 04.05 Зона ночі
02.25 Богдан Хмельницький
02.50 Там на горі січ іде

09.00 «Лото-забава»
10.00, 04.20 «Світ навиворіт-5»
11.05, 21.00 «Голос країни 4. 
Перезавантаження»
12.50, 03.30 «Зіркова хроніка»
13.55 М/ф «Маша і ведмідь»
14.00 Х/Ф «ЗНАЙТИ ЧОЛОВІКА 
У ВЕЛИКОМУ МІСТІ»
18.30 «Зіграй у ящик»
19.30 «ТСН-Тиждень»
23.20 «Світське життя»
00.20 «Що? Де? Коли?»
01.20 Х/Ф «ПОЖЕЖІ»
05.10 Телемагазин

08.50 «Школа лікара 
Комаровського. Невідкладна 
допомога»
09.30 «Новини»
10.00 «Орел і Решка. На краю 
світу»
11.00 «Сусід на обід»
12.00 Т/с «Все з початку»
16.20 Т/с «Тест на кохання»
20.00, 03.55 «Подробиці тижня»
21.00 Т/с «Я не зможу тебе 
забути»
00.45 Т/с «Провінційна муза»
04.40 Мультфільми

06.45 Х/Ф «КОСМІЧНИЙ 
ДЖЕМ»
08.05 Так$і
08.40 Космонавти
09.30 Зірка YouTube
10.40 Козирне життя
11.10 Вам і не снилося!
11.50 Т/с «Лісник»
18.45 Факти тижня
19.40 Х/Ф «СУДДЯ ДРЕДД»
21.20 Х/Ф «СУДДЯ ДРЕДД 3D»
23.00 Х/Ф «ЦЕНТУРІОН»
00.45 Х/Ф «ЗАЛІЗНИЙ ЛИЦАР»
02.40 Т/с «Кістки»

07.55 «Їмо вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на Майдані»
10.55 Х/Ф «ВІДДАМ ДРУЖИНУ 
В ХОРОШІ РУКИ»
12.45 Х/Ф «САМАРА -2»
16.10 «Україна має талант!-6»
19.00 «Битва екстрасенсів -13»
21.05 «Один за всіх»
22.15 Х/Ф «КОХАННЯ НА ДВА 
ПОЛЮСИ»
00.05 Х/Ф «СКАРБИ 
СТАРОДАВНЬОГО ХРАМУ»
02.25 Нічний ефір

06.05 Світ православ’я
06.35 Від першої особи
07.05 Панянка та кулінар
07.30, 23.40 «Дружина»
09.10, 12.00 В гостях у Д.Гордона
10.05, 15.05, 19.10 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.55 Як Ваше здоров’я?
13.55 Біатлон. Кубок світу. Мас-
старт (жін.)
17.25 Біатлон. Кубок світу. Мас-
старт (чол.)
18.30 Діловий світ. Тиждень
21.00, 01.20 Підсумки тижня
22.30 Вечірня інформаційна 
програма
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
02.40 Головний аргумент
02.50 Д/ф «Оригінал з периферії»
03.25 Д/ф «Периферія для 
оригінала»
04.10 Віра. Надія. Любов
05.00 «Надвечір’я»

07.30 «Маски-шоу»
10.00 Т/с «Мисливці за 
старовиною»
12.00 «Бушидо»
14.50 ЧУ 22 Тур. Волинь - 
Ворскла
17.00 Х/Ф «ПРИГОДИ 
МУШКЕТЕРІВ»
19.00 Х/Ф «ШВИДКІСТЬ»
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/Ф «НЕСЛУЖБОВЕ 
ЗАВДАННЯ»
01.15 Х/Ф «ВТОРГНЕННЯ 
ЖИВОЇ СТАЛІ»
02.40 Х/Ф «ДВІЙНИК»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
08.00 Мегацунамі: вижити
09.50, 21.30 Мегаспоруди
12.30 Неймовірна Австралія
15.30 В пошуках пригод
18.30 Прибульці з минулого
19.30 Секретні історії
20.30 Дурман Всесвіту
00.30 10 несподіваних фактів
02.10 Смертельний сезон
04.10 Політ: вижити
04.50 Ідеальна катастрофа
05.30 Містична Україна

06.15 Події
07.00 Х/Ф «У ГОНИТВІ ЗА 
ЩАСТЯМ»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Таємниці зірок
11.00 Т/с «Засіб від смерті»
19.00, 02.50 Події тижня
20.30 Т/с «Інтерни»
23.30 Великий футбол
01.15, 04.50 Т/с «Ментовські 
війни 7»
06.20 Т/с «Дорожній патруль 4»

08.00 М/с «Том і Джеррі-шоу»
10.30 Файна Юкрайна
12.40 Х/Ф «МОГУТНІ 
КАЧЕНЯТА»
14.50 Х/Ф «МОГУТНІ 
КАЧЕНЯТА-2»
17.00 М/ф «Добриня Никитіч і 
Змій Горинич»
18.05 Х/Ф «АНГЕЛИ ЧАРЛІ»
20.00 Х/Ф «АНГЕЛИ ЧАРЛІ-2»
22.05 Х/Ф «БАБЛО»
00.00 Педан-Притула шоу
01.55 Х/Ф «ДОЛЯ НА 
СТОЛІТТЯ»
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Сергій МАРТИНЮК

«Я, 
ФРАНКЕНШТЕЙН»  
(США, Австралія, 2013)
Режисер Стюарт Бітті  
Містика в кіно і все, що з цим 

пов’язано, збуджує мою уяву ще з 
ранніх 90-х, коли я тільки почи-
нав відкривати в телеформаті за-
хідний кінематограф у паузах між 
суворими батьківськими заборо-
нами й моральними приписами. 
Дитяча психіка і все таке. Тоді був 
смак і голод, зараз же хронічні 
розчарування і зміщення шалено 
очікуваного в площину очікувано 
яскравого «ніпрощо». Ще одна ін-
терпретація історії про монстра Франкенштейна, який цього разу 
вже у наші дні бореться з демонами на боці небесного воїнства, яке 
представляють горгульї... Прогнозовано ефектно і динамічно, ніде 
правди діти, але післясмаку – жодного. На раз, якщо вистачить.   

«ІНТИМНІ 
МІСЦЯ»  
(РФ, 2013)
Режисери Наталья 
Меркулова, Олексій Чупов  
Чергова спроба росіян зняти 

за мірками Європи відверте психо-
логічне кіно закінчилася знову чи-
стокровною угро-фінською похаб-
щиною... Втім химерно-хаотична 
суміш історій сучасних москви-
чів, яких у нашому випадку єднає 
різнобічне сексуальне життя, не 
може не змусити додивитися це 
творіння до кінця, підводячи гля-
дача до чіткого усвідомлення всієї 
парадоксальності нашого життя. 
Добрий гумор, кольори, переконливі персонажі й кумедні ситуації, 
– не певен, що задумку творців фільму всі оцінили сповна, але про-
вокація як така вдалася точно.  Особливо в контексті моральної 
зашореності совкового соціуму. Певно, варто. Як мінімум)

«ЛЮБОВ 
КРІЗЬ ЧАС»  
(США, 2014)
Режисер Аківа Голдсман
Неочікувано сильна фенте-

зійна мелодрама з легким на-
льотом вікторіанського демо-
нізму та трушного романтизму. 
Історія талановитого злодія, 
який несподівано отримує ко-
хання свого життя, намагаю-
чись вкрасти його з лабет смер-
ті на крилах свого казкового 
коня Пегаса. Історія тривалістю 
в два століття, де нашим геро-
ям доведеться зійтися в двобої 
з демонами, перемогти яких 
можна тільки чистою любов’ю. 
Окрім усіх шикарних боків фільму, приємним бонусом для гляда-
чів стане Уілл Сміт, який зіграв у стрічці Люцифера) Варто. Для 
підкріплення життєвих сил та віри в краще. 

«ПОХМІЛЬНІ 
ІГРИ»
(США, 2013)
Режисер 
Джош Столберг 
Тусовка затятих рокен-

рольників, яка вкотре пере-
брала зайвого, цього разу гу-
бить свого товариша десь на 
психоделічних теренах фу-
туристичної антиутопії... За-
мислюватися над питанням, 
які гриби куштували творці 
та ідейні натхненники цьо-
го видива, мабуть, не варто. 
Пародія на пародію, повний 
сюр і епічний бурлеск впе-
реміш з наркогротеском у 
головах героїв... Таку димну 
суміш потрібно було ще зняти. Втім попереджаю: не шкодуйте по-
тім про витрачений час. Спробуйте, коли що) 

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

У

ДЕНЬ ПАТРИКА
Початок: 20:00 
Місце: «DJ RING Café» 

Ірландське свято відзначатимуть з діджеями Plur і 
Nastya Key 
Деталі за телефоном (066) 358 77 11

«MALIBU JAM» 
Початок:  21:00 
Місце: клуб «Оболонь»

Презентуватимуть луцький гурт «Malibu Jam», який 
об’єднує такі музичні напрямки, як Rock, Pop-rock та 
Funk
Деталі за телефоном (050) 21 54 156 

БІМ ТА СУХОВІЙ  
Початок: 19:00 
Місце: вул. Драгоманова, 1  

До Луцька на авторський вечір приїде 
київський поет Бім та музикант і поет 
Денис Суховій
Деталі за телефоном 
(063)  06 08 976

ВИСТАВКА СОБАК
Початок: 10:00 
Місце: «Арена-Спорт»
Виставка різних порід собак, 

моновиставки собак порід німецької вівчарки, 
чіхуахуа, мопса, німецького ягдтер’єра, клубні 
виставки американського кокер-спанієля
Деталі за телефоном (0332) 787-221

ART WEDDING 2014
Початок: 10:00 
Місце: Волинський обласний музично-

драматичний театр імені Тараса Шевченка  
Західно українська весільна тематична виставка 
товарів та послуг
Деталі за телефоном (095) 580 80 54
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Тетяна ГРІШИНА

світлі сучасних українських 
подій хочеться дивитися 
кіно, яке або вчить, 

або розважає. Для того щоб 
або розуміти процеси, що 
відбуваються, або відволіктися від 
моторошних новин, невідомого 
«завтра», нереального «вчора» та 
такого незрозумілого «сьогодні». 

Фільм Баррі Левінсона «Хвіст 
крутить собакою» (в оригіналі 
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САТИРА, ЯКА ПОЗА ЧАСОМ
«Wag the 
Dog») не 

новий. Він 
вийшов у світ 
ще в 1997 році, 

але дивишся його 
на одному диханні. Це кіно з тих, 
яке не втрачає своєї актуальності. 
Змінюються лише імена, географія, 
цілі. Сюжет, описаний у кіно, 
знайомий багатьом, хто цікавиться 
геополітикою, теорією пропаганди 
та силою піару. 
Сам термін «Wag the Dog» у 
політтехнологів означає загасити 
скандал ще більшим скандалом. 
Найчастіше – надуманим. 
Наприклад, в українських реаліях 
до такої технології вдаються, 
спекулюючи на мовному питанні, 
коли варто відволікти увагу від 

проблеми кризи в економіці. 

Радує у фільмі і акторський 
букет, і сатирична подача. Глядач 
бачить у кращій формі таких 
метрів кінематографа, як Роберт 
де Ніро, Дастін Хоффман, Ен Хеч. 
Фільм дає відповідь, як насправді 
починаються війни у ХХІ столітті, 
чого варті слова політиків, на 
скільки сильним є вплив мас-медіа 
та чому інформаційна війна – 
страшніша за будь-які кулі. 

В основі сюжету – історія під 
час виборчої кампанії в США. 
Діючий президент, який водночас 
є кандидатом, потрапляє в 
сексуальний скандал напередодні 
голосування. Він згрішив з 
молодою активісткою. І доки 
жовтою справою не почнуть 

на повну смакувати ЗМІ, 
піарники кандидата створюють 
більш гучний скандал: вони 
розпочинають «війну», яку щодня 
дивляться американці з екранів 
своїх телевізорів. 

Втім жодної реальної кулі, загрози 
чи краплі крові насправді не 
ллється. Усе це – маніпуляція, 
аби змусити маси, електорат 
поставити хрестик навпроти 
правильного прізвища. 

 – АЛЕ Ж ЦЕ НЕ ПРАВДА!
– ПРАВДА. Я БАЧИВ ЦЕ ПО ТЕЛЕВІЗОРУ.

«ХВІСТ КРУТИТЬ СОБАКОЮ» 
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Острів МасейоРіо-де-Жанейро 

МУЗИКАНТ 
ДАЛЕКОГО 
ПЛАВАННЯ

Тетяна ГРІШИНА 

учанка Вікторія Рудь за 
професією і покликанням 
– музикант. Зі своїх 27 

років вона 21 віддала скрипці. 
Втім музичний талант дозволив 
не лише робити улюблену справу, 
а й багато подорожувати і навіть 
стати моряком. 

Робота у бендах в готелях та на 
кораблях для українських музикан-
тів – чудова можливість заробити, 
побачити світ та, як кажуть, не за-
копати свій талант у землю. Адже, 
ніде правди діти, достойну роботу 
в українських реаліях для місцевих 
артистів знайти не так і легко. Осо-
бливо це стосується провінційних 
міст.  

Навчаючись заочно музичної 
грамоти у Львові, Вікторія почала їз-
дити з 21 року за кордон, працюючи 
музикантом. Досвід подорожей вже 
був ще з 9-річного віку, оскільки ба-
гато гастролювала Європою з волин-
ськими музичними колективами. 
Втім пригадує, що тоді, в 2008 році, 
укладаючи перший контракт для ро-
боти в Об’єднаних Арабських Емі-
ратах, нервувала. Країна східна, має 
свої традиції і правила, та і не була 
на той час туристичною Меккою.   

– Ми працювали у п’ятизірковому 
готелі. Грали ввечері кілька годин. 
Уперше, коли поїхали, ця країна не 
була відомою загалу як туристична. 
Це нині поїхати в Дубаї – невелика 
проблема. Родичі боялися мене пус-
кати. Тому перші два-три місяці в 
ОАЕ ні з ким особливо не говорили, 
не гуляли. Потім побачили, що стра-
ху немає. 

– Які у вас були права в готелі? 
Як до вас ставилися? 

– Різні департаменти, тобто від-
ділення, у готелі мають свої права. 
Музиканти прирівнюються до ста-
тусу менеджера. Тому нам можна 
було відвідувати спа-салони, басей-
ни, їсти у ресторані, а не у стаф-кафе 
(staff  з англ. «персонал». – ХЛ.), жити 
в готелі. Перші роки слов’ян було не 
так багато, нині набагато більше. Пе-
реважно працювали люди з Індоне-
зії, Філіппін, Індії, Мароко, Єгипту, 
Лівану. Останній контракт у мене за-
кінчився в Еміратах три роки тому. 

– Чи помітила ти на собі осо-
бливості ставлення до дівчат? 

– Є підвищена увага. Самі Емі-
рати складаються з готельних комп-
лексів, у які включене все: магазини, 
готель, дискотеки, бари, ресторани. 
Оскільки відстань між ними велика, 
то люди пересуваються переважно 
на таксі, або ж уже в метро, оскільки 
його побудували нещодавно. Якщо 
йдеш вулицею, то так, щось часом ви-
гукували, сигналили. Це неприємно, 
але більше цього араби ніякого діла 
до дівчат не мають. До приїжджих 
арабів взагалі суворі закони. Якби я 
звернулася до поліції, що мене обра-
зили чи неналежним чином до мене 
поставилися, то їм загрожувала б де-
портація мінімум на три роки. За ве-
ликим рахунком, це безпечна країна. 
Але в кожному місті є свої правила. 
Наприклад, у Дубаї не продається 
алкоголь по місту, крім барів, у Шар-
жі не можна виходити в майках з від-
критими плечима. 

– Як довго ти прожила в араб-
ських країнах? 

– Три роки, а далі поїхала пра-
цювати на круїзні лайнери. Воду я 
люблю, морської хвороби не було. 
Загалом круїзні лайнери поділяють-
ся на три типи: найвищий, середній і 
низький. Я працювати на найвищих 
і середніх класах. Їхня місткість від 
трьох з половиною тисяч до п’яти 
тисяч пасажирів. Це корабель з 16-
18 поверхами. Фактично круїзний 
лайнер – це місто на воді зі своїми 
ресторанами, магазинами, салона-
ми, басейнами, театром на дві тисячі 
глядачів. 

– Які вимоги до працівників 
лайнерів? 

– Серед обов’язкових вимог – 
знання англійської мови. Окрім 
цього, весь персонал має мати мор-
ські сертифікати про проходження 
тренування. Тобто ми фактично мо-
ряки, я маю паспорт моряка. Перед 
відправленням два тижні проходила 
навчання в Одесі, окрім цього є тре-
нування на кораблі, аби у випадку 
надзвичайної ситуації знати, куди 
скеровувати людей, як діяти. 

– А загалом скільки мов ти зна-
єш? 

– Володію англійською, росій-
ською. Досить непогано знаю іта-
лійську. Опановую іспанську та 
німецьку. Мови вивчала і під час по-
дорожей, бо постійно їх чула. 

– Про роботу на лайнерах бага-
то хто чув. Як ти порадиш вибрати 
надійну фірму-роботодавця? 

– Найкраще працює «сарафанне 
радіо». Треба шукати компанії через 
знайомих, які вже працюють на ко-
раблі. Агентства беруть від 6 до 10% 
заробітку, але зарплата досить висо-
ка, тому на такі умови погоджуємо-
ся. В середньому – це від 1300 євро 
на місяць при тому, що ми граємо 

кілька годин на день і маємо гарні 
умови роботи. Один круїз триває від 
семи до десяти днів.

– Яким був твій перший круїз?
– Він починався з Венеції і йшов 

через Італію, Мальту, Іспанію, Пор-
тугалію, Канадські острови та брав 
курс на Південну Америку – Брази-
лію, Уругвай, Аргентину. Найбільше 
запам’яталися острови в Бразилії. 
Там надзвичайно гарна природа, яка 
ні на що не схожа. 

– Що найбільше вразило? 
– Найяскравіші враження від 

Бразилії. До слова, аби туди потра-
пити, треба було пройти вакцинацію 
проти малярії і жовтої гарячки. Укол 
проти жовтої гарячки колють в леге-
ню і він діє десять років. На один з 
Нових років пощастило побувати в 
Копакабана. Вони святкують Новий 
рік у білому одязі та салютують по 
півгодини на десятки кілометрів. Це 
щось неймовірне: усі в білому, кора-
блі сигналять, всюди феєрверки. Або 
ж на острові Масейо є природний 
басейн посеред моря. Один кілометр 
там вода по пояс. Там облаштували 
надувні бари. Єдиний мінус – є зони, 
де трапляються кусючі черепахи чи 
акули. 

Яскраві враження отримала від 
Бразильського карнавалу, який бачи-
ла кілька разів. Їхні танці, гонор – це 
щось. Самі по собі бразильці веселі, 
люблять танцювати, співати. Разом 
з тим у Бразилії дуже небезпечно. За 
сумками треба ретельно дивитися. 
Маленькі діти висмикують сумки, 
крадуть речі. Там є фавели – райо-
ни, де живуть місцеві злочинці. Піти 
туди немісцевому – це приректи себе 
на небезпеку. Там багато зброї, нар-
котиків. Мене  шестирічна дитина 
пограбувала в Уругваї. Я повірити не 

могла, що малеча може пограбувати. 
Ще серед негативних вражень – це 
місто Ла Гулет у Тунісі. Ми проїж-
джали один район, де живе бідне на-
селення. Вони живуть у коробках бу-
динків, які просто завалені сміттям, 
бо їх ніхто не вивозить. Живуть без 
дахів, стін. Можна бачити, як хтось 
удома дивиться на дивані телевізор. 
Але у кожній країні є різні території, 
міста. Потрібно просто розпитува-
ти про особливості кожного з міст. 
Яскраві враження були від Помпеї, 
міста, яке постраждало від вивер-
ження вулканів. Там відкопали решт-
ки місцевих жителів, а під лавою збе-
реглися навіть емоції їхніх облич. 

– Протягом року скільки часу 
ти вдома? 

– Певно, не більш як місяць-два. 
Решту часу я або подорожую і пра-
цюю, або живу у Швейцарії. 

– Особисте життя реально вла-
штувати на круїзних лайнерах? 

– Певно, що ні. Хіба курортні ро-
мани можна заводити. Корабельне 
життя специфічне. Люди можуть зу-
стрічатися, але не факт, що наступ-
ний контракт вдасться здобути на 
одному й тому ж кораблі. 

– Коли слухаю тебе, створюєть-
ся враження, що така робота легка 
і приємна. 

– Робота цікава, не найтяжча, 
але втомлює. Вихідних ми не ма-
ємо. Працюємо в круїзі сім днів і 
знову вирушаємо в нову подорож. 
Контракти тривають два, три, п’ять 
місяців. Зараз у мене на сім місяців 
контракт. Разом з тим, музиканти 
можуть подорожувати, мають зниж-
ки на певні товари. Ми маємо своє 
кафе на лайнері для персоналу, дис-
котеки, можемо безплатно їздити на 
екскурсії.  

– Хто у вас в команді? 
– У нас піаністка, два струнники 

і соліст. Усі з України. Але треба зро-
зуміти, що музикантів не беруть на 
круїз лише тому, що вони цього хо-
чуть. Ми робимо матеріал, презента-
ційне відео, фотосесію. Є відбір. Од-
ного бажання недостатньо, потрібно 
себе подати. 

– Що ви граєте в круїзах? 
– У нас різна програма на чо-

тири дні. Це понад 500 творів. 
Обов’язковою є класична програ-
ма. Граємо сучасні обробки. Багато 
чого залежить від сезону й місця. У 
Південній Америці ми грали танго, 
боса-нову, джаз. Європа любить кла-
сику. 

– Спілкуючись з колегами-
музикантами з України, можливіс-
тю працювати на лайнерах ти задо-
волена? 

– В Україні є перспективи робо-
ти в різних оркестрах з іноземними 
диригентами. Це гарна практика для 
класичних музикантів – поїхати у 
тур з 50 концертами за кордон. Укра-
їнські музиканти в такому випадку 
заробляють достатньо за нашими 
мірками, а для європейців – це деше-
ва робоча сила. До того ж це втом-
лює, адже засинаєш в Австрії, а про-
кидаєшся в Німеччині і готуєшся до 
концерту. Натомість у мене виступ 
три години на день, немає стресу. 
Такий вид заробітку для стартового 
капіталу вигідний. 

– Скільки часу ти плануєш ще 
так подорожувати-заробляти? 

– Щоразу я кажу, що це останній 
круїз. Часом це втомлює. Хочеться 
осісти. Але побуду місяць-півтора в 
Україні і розумію, що великого ви-
бору немає. 
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ВОЛЕЙБОЛ

ДЗЮДО

У ЛЮБЛІНІ У 
ФІНАЛ ВИЙШЛИ 
ДВОЄ ВОЛИНЯН
Михайло ГРИБЕНЧУК

У польському місті Любліні відбувся 
Міжнародний чемпіонат Люблінського 
Воєводства з дзюдо. Оскільки змагання 
мали статус відкритих, то туди могли 
приїхати спортсмени і з інших регіонів. 
Україну представляла команда 
Волинської області.

У Польщу Федерація дзюдо Волині 
відрядила аж ніяк не новачків цієї справи, 
що і дало позитивний результат. З 12 
наших спортсменів медалі вибороли 10!

– Звісно, такого хорошого результату 
ми не могли передбачити. Ми добре 
готували наших дзюдоїстів до змагань і 
сподівалися, що буде віддача, – пояснює 
тренер ДЮСШ «Колос» (Луцьк) 
Олександр Іщук. – У ваговій категорії 
66 кг серед хлопців навіть вийшов 
волинський фінал.

Загалом волинська збірна завоювала 
три «золота», два «срібла» і п’ять бронзових 
нагород.

Тренер розповідає, що навесні у 
волинських дзюдоїстів напружений графік. 
Днями наші спортсмени вирушають на 
Міжнародний турнір у Білосток (Польща), 
потім пройде чемпіонат області. А 12-13 
квітня у Луцьку відбудеться Всеукраїнский 
турнір з дзюдо на призи ЗМСУ, бронзового 
призера Олимпійских ігор в Сіднеї Руслана 
Машуренка.

РОЗПОЧИНАЄМО БЕЗ КВАРЦЯНОГО

КОВЕЛЬСЬКІ ВОЛЕЙБОЛІСТКИ 
ОЧОЛИЛИ ВИЩУ ЛІГУ

В
Павло ФІЛОНЮК

умовах вимушеного 
простою команд 
української футбольної 

Прем’єр-ліги найвидатніші 
новини з табору луцької 
«Волині» – це хвороба 
її головного тренера і 
лідера Віталія Кварцяного 
та затвердження нового 
календаря змагань на 
весняний період. Кварцяний 
дотепер у лікарні, в клубі 
не поширюються про стан 
його здоров’я, вважаючи це 
приватною інформацією.  

А от новий календар з ура-
хуванням відтермінування мат-
чів 19 і 20 туру у ФФУ та УПЛ з 
горем навпіл, але ухвалили. Ось 
новий розпис матчів за участю 
«Волині»:
15 березня (21-й тур) «Карпати» 
– «Волинь», 17.00
22 березня (22-й тур) «Волинь» – 
«Ворскла»
29 березня (23-й тур) «Мета-
лург» Д – «Волинь»
12 квітня (25-й тур) «Іллічівець» 
– «Волинь»
16 квітня (19-й тур) «Дніпро» – 
«Волинь»
19 квітня (26-й тур) «Волинь» – 
«Зоря»
23 квітня (20-й тур) «Волинь» – 
«Металіст»
26 квітня (27-й тур) «Волинь» – 

Перші тури чемпіонату «Волинь» проведе без свого головного тренера. 
Віталій Володимирович на лікарняному.

«Чорноморець»
3 травня (28-й тур) «Говерла» – 
«Волинь»
11 травня (29-й тур ) «Волинь» – 
«Севастополь»
17 травня (30-й тур) «Шахтар» – 
«Волинь»

Зазначимо, що у 24 турі (5 
квітня) лучани не гратимуть, 
адже київський «Арсенал» ви-
ключили зі змагань.

Календар не можна назвати 
легким для будь-якої команди 
– він передбачає проведення 10 
матчів чемпіонату і трьох стадій 

розіграшу Кубка України, але для 
«Волині» він критичний. У період 
з 12 до 26 квітня команда проведе 
5 (!) офіційних матчів. Останні 
два поєдинки у цій серії з «Мета-
лістом» та «Чорноморцем». Так, 
ці команди нині не будуть ви-
блискувати, але їхній рівень зали-
шатиметься високим. Спочатку в 
лучан буде виїзна серія із трьох 
поспіль матчів, а згодом три по-
єдинки «Волинь» зіграє вдома із 
графіком у два-три вихідних між 
іграми… 

Утім навіть цей компроміс-

ний варіант календаря не гаран-
тує, що його буде дотримано в 
умовах, не доведи, Боже, початку 
активної фази війни. 

Тим часом лучани готуються 
до першого офіційного матчу 2014 
року із львівськими «Карпатами», 
кличуть своїх фанатів підтримати 
команду в столиці Галичини. «Во-
линь» тренує наразі Володимир 
Дикий, для якого поєдинок ма-
тиме подвійну важливість. Дикий 
– вихованець львівського клубу, 
і йому захочеться якнайкраще 
представити свою нинішню ко-
манду. Йому допомагає на трену-
ваннях Ярослав Комзюк, дотепер 
тренер юніорської команди. Сво-
єю чергою Богдан Блавацький, ко-
лишній старший тренер «Волині», 
з яким щось не склалося у Квар-
цяного, тепер опікуватиметься 
саме «Волинню» U-19.

Але навіть перший матч лучан 
у Львові в момент здачі номера 
під загрозою зриву. «Карпати» ви-
сунули Прем’єр-лізі ультиматум, 
вимагаючи від неї зареєструвати 
нових гравців. УПЛ заборонила 
це, пояснюючи несплатою львів-
ським клубом внесків за участь 
в чемпіонаті, «Карпати» ж вима-
гають спочатку «стільців» – пого-
дження УПЛ на фінансовий аудит 
своєї діяльності, а потім «грошей» 
– сплати внесків. Львів’яни чека-
тимуть до вечора четверга, а по-
тім кажуть, що знімуться зі зма-
гань в чемпіонаті… 

Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

У четвертому турі Вищої ліги 
«Континіум-Ковель» двічі переміг 
чернігівський «Педуніверситет-
ОШВСМ». Хоча незабаром 
доведеться рахувати просто 
ігри, а не орієнтуватися на тури, 
бо у волейбольній «вишці», як і в 
баскетбольній, тури відбуваються 
не згідно з офіційним календарем, 
а кому як виходить.

Проте ковельчанки здобули 
ті самі шість очок, які втратили в 
Чернігові, і вийшли на першу схо-
динку «турнірки». Причина мит-
тєвого підняття гри — підсилення 
складу гравцями ВК «Континіум-
Волинь-Університет». Нагадає-
мо, ковельська команда є фарм-
клубом луцької.

Гравець основи луцької ко-
манди Анна Степанюк розпові-
дає, що зіграний тур у Вищій лізі 
можна сприймати як підготовку 
до суперлігових матчів з терно-
пільською «Галичанкою».

– У нас ще недостатньо зіграна 

команда. Тому ігри навіть зі слаб-
шим противником дозволяють 
побачити слабкі місця, – пояснює 
Анна Степанюк. – Це можливість 
нам виправляти помилки, щоб у 
Суперлізі їх не допускати і мати 
впевненіший вигляд. 

Та волейболістка зізнається, 
що важко грати в обох лігах, бо 
всюди потрібно показувати ре-
зультат. Про якісні показники 
згадує і головний тренер волин-
ських волейболісток Богуслав Га-
лицький.

– Наша команда виступає 
у двох чемпіонатах одночасно. 
Звісно, ми ставимо максималь-
ні завдання в обох турнірах. 
«Континіум-Ковель», як і будь-
яка спортивна команда, мусить 
прагнути виграти перше місце. 

Торік нам це вдалося. Так само і 
в Суперлізі, де конкуренція не-
порівняно вища, ми хочемо взя-
ти вище місце. Зараз пробуємо 
зачепитися за «четвірку». Для 
цього нам потрібно виграти дві 
гри в «Галичанки», – розповідає 
головний тренер ВК «Континіум-
Волинь-Університет» Богуслав 
Галицький. – Цим ми значно по-
кращуємо свої шанси на потра-
пляння в «четвірку». 

Матчі з тернопільською 
«Галичанкою-ТНЕУ-УкрІнбанк» 
відбудуться у Луцьку 14 березня о 
17:00 та 15 березня о 12:00. Луць-
кі волейболістки, звертаючись до 
вболівальників, просять відвід-
увати домашні ігри. Адже під-
тримка дуже важлива, і команді 
грається легше!

«КОНТИНІУМ-КОВЕЛЬ» 
– «ПЕДУНІВЕРСИТЕТ-
ШВСМ» – 3:0 (25:13, 25:15, 
25:19) ТА 3:1 (24:26; 25:17; 
25:15; 25:12)

ПАВЛОВА ПРИХИСТИЛИ 
У «СЕВАСТОПОЛІ»
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ 

У літнє міжсезоння луцька 
«Волинь» боляче розпрощалася 
з багатьма своїми футболістами. 
Та хороші професіонали, які 
колись впали в око Віталію 
Кварцяному, швидко знайшли 
нове місце роботи. Інша ситуація 
із вихованцем луцького футболу 
Євгеном Павловим. Тільки 
днями стала відома назва 
нового клубу екс-волинянина.

– За мене можна не хвилювати-
ся, у плані пошуку нової команди все 
нормально, є пропозиції від вітчизня-
них клубів, і думаю, імовірно, до кін-
ця тижня все вирішиться, – так казав 
Павлов у липні 2013-го.

Насправді ж пошуки нового клубу 
для молодого таланту з «Волині» за-
тягнулися на довгі місяці. І весь цей 
час агенти футболіста ширили чутки 
про європейське майбутнє свого під-
опічного, чим живили інфопростір 
спортивної журналістики.

Першим накинув оком на Євгена 
бельгійський «Генк». Тоді форвард на-
віть зіграв один «товарняк» з фран-
цузьким «Ліоном» і навіть забив гол. 
Та на цьому бельгійський вектор його 
кар’єри зупинився.

Проте футболіст наполегливо хо-

тів спробувати себе в Європі. Йому 
майже вдалося потрапити в бєлград-
ський «Партизан», та знову невдача.

Днями з’явилася вже офіційна 
інформація від одного з клубів, що 
Павлов таки працевлаштований. На-
передодні 23-го дня народження фут-
боліста з форвардом підписав контр-
акт клуб УПЛ «Севастополь». Правда, 
поки невідомі терміни дії договору.

Зазначимо, що Павлова ще чека-
ють судові тяганини з «Волинню».

З 17 до 20 березня у Спортивно-
му арбітражному судді Лозанни роз-
глядатитимуть чотири справи екс-
волинян. У Швейцарії цікавляться 
долею Максима Старцева, Євгенія 
Павлова, Олександра Насонова та 
Сергія Пилипчука і їхніми стосунка-
ми з ФК «Волинь».

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
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АНЕКДОТИ
– Ви – бандерівець і фашист!
– Так, у нас вся синагога така.

  
– А ви чули, що Янукович по-

мер?
– Як помер?
– Не повірите, він застудився 

на похороні.
– На чиєму?
– На власному!
– Та що ви таке кажете, як це 

можна застудитися на власному 
похороні?

– Ой, я вас благаю, якщо росій-
ська армія охороняє українську ар-
мію, то чому Янукович не може за-
студитися на власному похороні?!

  
– Що мав на увазі Путін, коли 

сказав, що російське армійське спо-
рядження може купити в магазині 
кожен?

– Напевно, натякнув, що в них 
уся армія продажна.

  
Янукович з’явився в Росії. Із 

двоголового орла зникли шапки.
  

Наламавши стільки дров в 
Україні, Янукович спромігся зла-
мати в Росії тільки авторучку.

  
Світ перевернувся з ніг на голо-

ву – Німеччина умовляє Росію не 
нападати на Україну!

  
Віктор Янукович розповів жур-

налістам, що його машину обстрі-
ляли зовні й обіс...али зсередини.

  
Олімпіада без аншлюсу – гро-

ші на вітер (німецько-російське 
прислів’я).

  
Путін, побачивши по телевізо-

ру сюжет про Межигір’я, вирішив 
захопити бодай недобудований па-
лац Януковича в Криму.
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АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 14 – 20 БЕРЕЗНЯ
ОВЕН (21.03–20.04)
Григорій Пустовіт (29 березня 1960 р.)

Доведеться відволіктися від рутинної роботи і 
взятися за творчість. Нові ідеї принесуть добрі 
результати, до того ж їх схвалить оточення. Вар-
то відмовитися від спілкування з негативними 
людьми, а на деякий час – взагалі із людьми. Екс-
периментуватимете й далі. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Микола Собуцький (13 травня 1961 р.)

Кар’єрними щаблями підійматися – це вам 
не коровам хвости крутити. Приготуйтеся до 
«американських гірок», розслабтеся і затамуй-
те подих. Життя крутитиметься навколо вас, а 
вам здаватиметься, що це ви наповнюєте його 
змістом. 

БЛИЗНЯТА (22.05–21.06)
Олександр Кононович (12 червня 1980 р.)

Перебуваючи далеко від рідних пенатів, не 
акцентуйте увагу на своїх помилках, не загли-
блюйтеся у власні вади. Час поспілкуватися з 
психоаналітиком. Дістанете важливу інформа-
цію від давніх партнерів.

РАК (22.06–23.07)
Павло Данильчук (30 червня 1985 р.)

Ваші поради можуть сприйняти вороже. 
Доведеться обговорювати проблеми з близь-
кими друзями, їхні  ідеї допоможуть зробити 
правильний вибір. Слухатимете важкий рок та 
«Сектор Газа». 

Василь ЗАПАДЕНЕЦЬ

ПЕРСОНАЖІ:
Наполеон Вова з манією величі
Дурник Вітюня, який збожеволів років 
...дцять тому, коли в нього накрився шапко-
вий бізнес
Відставний статський радник Коля з мов-
ним кретинізмом 
Кримінальний авторитет Пшонкін на пріз-
висько Прокурор з манією переслідування
Сторож Толя, колишній сотник, нечистий 
на руку здоровань
Завжди усміхнений лікар Пілюлькін з елек-
трошокером у кишені
Натовп санітарів

***
Ранок у палаті для душевнохворих почи-
нався як зазвичай. Крізь мутні шиби заґра-
тованого віконечка заледве пробивалися 
кволі промені березневого сонця. Крізь ві-
чко у дверях за пацієнтами мутним оком 
спостерігав сторож Толя, міркуючи над 
глобальним питанням — кому сьогодні 
вклеїти першому?!
Але мешканці палати № 6 добре вже знали 
норов свого цербера. Тому сиділи нищеч-
ком. Наполеон Вова вмовляв дурника Вітю 
зіграти партійку в шахи. «От, Вітюню, якщо я 
виграю, то піду жити на твоє ліжко попід сті-
ною, де тепле море намальоване з пісоч-
ком жовтеньким. А коли вже ти виграєш, то 
я тобі шапочку з газети зроблю. Хочеш – пі-
лотку, а можу і тюбетейку, і ярмулку забаца-
ти». Вітюня з-під лоба блимав на Вову і все 
ламав і ламав ручки, вкрадені у лікаря Пі-

люлькіна в кабінеті, ховаючи їх під подушку. І 
тільки коли Вова почав запускати у нього лі-
тачки різних конфігурацій і кидатися іграш-
ковими зеленими чоловічками, схожими на 
солодатиків, Вітюня підсів до шахівниці.
Мешканці палати, навіть Прокурор, який 
після недавньої лоботомії полюбляв сиді-
ти у шафі, аби його ніхто не знайшов і не 
скривдив, обступили гравців. Вова, поти-
раючи руки, вже смакував переселення на 
облюбоване ліжечко, бо ж знав, що дур-
ник Вітюня у шахових фігурах ні бельмеса 

не тямить, і слова такого, як стратегія, на-
віть не чув. І не вимовить. І навіть з папірця 
не прочитає. Бо читати не вміє. Були у Вови 
підозри, що колишній статський радник 
Коля може Вітюні щось підказати, але потім 
він заспокоївся: з Коліним мовним крети-
нізмом навіть Пілюлькін володати не годен, 
що вже про цього дурника казати. Одне 
слово, партія обіцяла бути вигідною.
...Сторож Толя вже навіть закуняв на купі 
мотлоху за дверима, коли з палати № 6 по-
чувся лемент. Відставний статський радник 

Коля верещав своєю тарабарською мовою 
якісь прокльони, Вітя голосив на все гор-
ло, що його підло обманули, згрібав докупи 
зламані ручки і сунув своє простирадло на 
ліжко в іншому кутку палати. І тільки Напо-
леон Вова недобре хихикав, розставляючи 
по периметру свого нового ліжка зелених 
чоловічків, схожих на солдатиків.
Сторож Толя зрозумів: ось він, його зірко-
вий час. Натиснувши на «тривожну кноп-
ку», він увірвався до палати. І поки туди 
мчав Пілюлькін з натовпом санітарів, він 
примудрився вклеїти Вітюні, щоб не ре-
вів, Вові, щоб не хихикав, Колі, щоб не ма-
тюкався, і навіть Прокуророві, який давно, 
завбачливо загорнувшись у простирадло, 
сидів у шафі. Ще встиг забрати шахівницю, 
торбу з цукерками, яку днями Вітюні дала 
на вулиці жаліслива бабця, і колекцію ма-
шинок, що їх Прокурор так ретельно ховав 
попід батареєю.
...До ночі мешканців палати № 6 повтихоми-
рювали. Вова як зачинщик і підбурювач си-
дів на жорсткій канапі в карцері, до п’ят за-
кутаний у гамівну сорочку, і мріяв про те, 
як вийде звідси і завоює увесь світ. За сті-
ною рюмсав Вітюня, бо завтра Пілюлькін 
уже не пустить його на вулицю, і ніхто йому 
не дасть ані квасу, ані цукерки, ані копієч-
ки... Відставний статський радник Коля піс-
ля терапії шокером уві сні вчив алфавіт. У 
кутку за шафою, вкритий простирадлом, 
ховався від ворогів Прокурор. І тільки сто-
рож Толя не спав. Бо гризла його думка, 
куди ж бо приникати цілу купу машинок і 
всякого добра, щоб Пілюлькін не здогадав-
ся. Бо ж у нього в кишені електрошокер...

ЛЕВ (24.07-23.08)
Лілія Кревська (28 липня 1968 р.)

Вдасться викрити таємницю конкурентів і ви-
користати знання на благо. У другій половині 
тижня колеги можуть критично поставитися 
до нових ідей. Не переймайтеся, почитайте 
книгу про смачну і здорову їжу та вимкніть 
телевізор. 

ДІВА (24.08–23.09)
Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)

Перша половина тижня не підходить для 
розв’язання важливих фінансових питань. 
Як і увесь рік. Придбаєте новий пасок, яким 
підтримуватимете і себе, і тих, хто поряд. Не 
захоплюйтеся скороченням та економією. 

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Володимир Бондар (16 жовтня 1968 р.)

Ваші друзі можуть не стримати обіцянок, що 
їх вам давали. Наступного тижня неодмін-
но потрібно узятися за духовну роботу та 
енергетичні практики. Потерпіть – і буде вам 
щастя!

СКОРПІОН (24.10–22.11)
Ольга Куліш (27 жовтня 1961 р.)

Не вельми приємні хвилини у кар’єрі. Вас 
втримує на посаді хіба тільки відсутність 
реальних конкурентів і злагоди серед імовір-
них наступників. Зорі радять навести лад у 
зміїному кублі й гідно піти. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)

Час з’явитися на люди не настав, але реальні 
дії заспокоять недоброзичливців. Нині час 
змін, час вчитися далекоглядності й прагма-
тичності. Не зайве навести порядок у хаті та 
позбутися зламаних, старих і «непрофільних» 
речей.

КОЗОРІГ (22.12–20.01)
Віктор Швидкий (1 січня 1956 р.)

Час вдалий для нововведень і опрацювання 
корисної інформації. Очікуйте на приємний 
сюрприз від керівництва. Доведеться вико-
ристовувати усю чарівність та шарм, щоб по-
розумітися з друзями. Не поспішайте гупати 
кулаками. 

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Катерина Ващук (20 січня 1947р.)

Нові партнери можуть спровокувати роз-
біжності з керівництвом. Не варто активно 
наполягати на своїй правоті, будьте поблаж-
ливою і м’якою. Загалом, давно час узятися 
за розв’язання господарських питань та 
покупки для дому.

РИБИ (20.02–20.03)
Борис Клімчук (18 березня 1951 р.)

І вас в сім’ї великій, в сім’ї новій, вольній не 
забудуть пом’янути незлим тихим словом. 
Зорі переконані, що ви й далі будете всіх 
«чужого навчати і свого не цуратися». Ймо-
вірні проблеми із законом.  
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